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РОЗВИТОК СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ В 

КРАЇНАХ ЄС: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ 

 

A MERGER AND ACQUISITION STRATEGY IN THE FIELD OF 

INTERNATIONAL BUSINESS 

Iarmosh Olena 

Cand. of Phys. and Math. (PhD), Docent, 

Associate Professor of International Economic Relations Department, 

Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics 

 

In the conditions of market economy globalization and competition, merger 

and acquisition strategies (M&A)  are becoming more and more popular. Many 

companies around the world are actively using these processes to win the 

competition and significantly influence the development of individual industries and 

branches. Intra-industry competition and external conditions often force companies 

to acquire or merge with competitors for growth, cost reduction, regional expansion, 

and other competitive advantages. 

According to Dealogic’s estimates [1] M&A has taken off this year (2021), 

reaching its highest Q1 volume on record with $385.8bn via 779 deals, an increase 

of 142.9% compared with the same period in 2020. Financial sponsor entries also 

grew in volume by 85.8% year on year, the same with exits with a year-on-year 

increase of 119.4%. The high volume has been driven by a plethora of mega deals, 

such as Ardian and Global Infrastructure Management’s acquisition of the Water 

and Recycling business of Suez for $18.8bn the largest financial sponsor deal 

announced in 2021 so far. In total, there were 19 mega deals valued at $5bn or more 

announced during Q1 2021 representing total volume of $161.4bn.  

The following definitions of merger and acquisition can be found in the 

literature "acquisition is a process when a large organization purchases (acquires) a 

smaller firm; a merger" [2]. Thus, an acquisition strategy should be used only when 
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the acquiring firm will be able to increase its value through ownership of an acquired 

firm and the use of its assets. However, evidence suggests that, at least for the 

acquiring firms, acquisition strategies may not always result in these desirable 

outcomes. Researchers have found that shareholders of acquired firms often earn 

above-average returns from an acquisition, while shareholders of acquiring firms are 

less likely to do so, typically earning returns from the transaction that are close to 

zero [3]. 

In Table 1 the differences in M&A in international business are grouped.  

Table 1 

The differences in merger and acquisition in international business 

Merger Acquisition 

- merging two or more companies into one; 

- joint decision of the company's participants; 

- more expensive process due to the use of legal 

analysis; 

- shareholders may increase the value of shares due to 

the merger; 

- takes a long time; 

- there is a decrease in the value of property. 

- acquisition by one company of another; 

- friendly or hostile takeover; 

- cheaper process; 

- buyers can not increase the cost of capital; 

- faster and easier transaction; 

- the purchaser does not experience a decrease in the 

value of the property. 

 

Table 2 shows the main reasons of M&A in the field of international business, 

determined on the basis of analysis of literature sources. 

Table 2 

Reasons of mergers and acquisitions in the field of international business 

Internal External 

- the desire to gain new areas of influence and skills (high 

technology, well-established organizational processes, highly 

qualified staff); 

- access to new markets; 

- search for cheap labor; 

- business consolidation; 

- "fight" with a foreign competitor; 

- reducing costs by increasing the volume of activity; 

- access to new products and distribution channels, patents; 

- combining the potential of complementary resources of 

different companies; 

- improvement of management technologies; 

- monopolization and acquisition of competitive advantages; 

- tax benefits and transfer pricing; 

- obtaining corporate synergy. 

- the company's desire to make the most efficient 

use of its production capacity; 

- market reduction; 

- reduction of consumer demand of the local 

population; 

- loss of market position due to an increase in the 

number of competitors, in particular, from 

foreign producers; 

- development and active implementation of 

innovative technologies; 

- changes in monetary policy, the general pace of 

economic activity; 

- political instability; 

- "aggressive" government regulation. 
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Based on the recommendations of various sources, any company should take 

a step back before starting an M&A negotiation process and start thinking 

strategically: evaluate foreign markets, competitors and business units and 

determine whether M&A play an important role in business growth or in providing 

strategic opportunities. 

The M&A process is preceded by strategic planning to help define the 

corporate and business goals of the business unit and to determine whether they can 

be achieved through the merger or acquisition. It is necessary to analyze market 

opportunities, compare different scenarios of industrial development and identify 

potential opportunities for takeovers. As part of a deeper study of the business 

portfolio, strategic merger and acquisition planning may include strategies through 

direct sales, initial public offerings (IPOs) or spin-offs. 

Therefore, the company should take the following steps: 

 strategic portfolio planning; 

 strategic study; 

 readiness analysis (for merger, acquisition or separation); 

 analysis of the main activities and industries; 

 analysis of competitors and market reaction; 

 assessment of the feasibility of forming joint ventures / alliances; 

 setting goals; 

 tax optimization. 

There is no doubts that it is usually easier to analyze companies that have 

already gone through a merger or acquisition process, to look at their mistakes or 

achievements, next steps, reshuffles. However, the analysis of companies that have 

just embarked on the path of merger opens new horizons for prediction. 

References: 

1. M&A Highlights: First Quarter 2021. URL : https://dealogic.com/insight/ma-

highlights-first-quarter-2021/. 

2. David, F., & David, F. R. (2017). Strategic management: A competitive 

advantage approach, concepts and cases. 16th ed. Florence: Pearson–Prentice Hall. 

691 p. 
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3. Strategic Management: Competitiveness and Globalization (Concepts and 

Cases) (2007). Michael A. Hitt, R. Duane Ireland, and Robert E. Hoskisson. 7th ed. 
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 В умовах глобалізації економіки роль основних стимуляторів 

міжнародної трудової міграції та розробників сучасних технологій беруть на 

себе ТНК (транснаціональні корпорації), що зрозуміло з огляду на той факт, 

що вони виступають не лише структурним елементом економіки більшості 

країн, а й сприяють розвитку та підвищенню ефективності прямих іноземних 

інвестицій.  

 Загалом вплив ТНК на глобальну економіку ілюструє частка валового 

продукту зарубіжних філій у світовому ВВП. Цей показник не опускався 

нижче 10-15% протягом 2014-2019 років. Водночас у сучасних умовах 

пандемії COVID-19 навіть такі потужні гравці міжнародного ринку  як ТНК 

постраждали від загальної соціально-економічної невизначеності, що 

виявилось у: перегляді прогнозних доходів за 2022 рік у середньому на -25%,  

посиленні тенденції до регіоналізації та посилення позицій прихильників 

економічного протекціонізму та обмеження міжнародного руху капіталу.  

 Крім того, пандемія COVID-19 проявила свій вплив на ТНК у значному 

падінні обсягів виробництва та доходів, понесених репутаційних втратах, 

зменшенні обсягів активів та зниженні їх ринкової вартості загалом. 

 Зрозуміло, що на відновлення основних показників (сюди можна 

віднести обсяги продажів, величину доданої вартості, обсяг тощо) знадобиться 

час. Сприятливими умовами могли б стати такі глобальні тенденції як 
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збільшення попиту на товари і послуги, вироблені іноземними філіями та 

підтримка вартості акції ТНК за рахунок припливу ПІІ. Однак нині 

спостерігаємо обернену ситуацію: розвиток транснаціонального бізнесу 

потребує насамперед зміни організаційної структури внаслідок 

інтернаціоналізації виробництва, виникнення нових форм і моделей ділової 

взаємодії, активізацією яких стали локдауни.  

 Сучасна потреба у проведенні інкорпорування стратегічного потенціалу 

компаній свідчить, що найефективнішою стратегією зростання у 

короткостроковому періоді можуть бути злиття і поглинання, в ході яких 

передбачається купівля компанії чи її значної частки з переходом 

корпоративного контролю над нею, оскільки для ТНК в сучасних умовах це є 

інструментом розширення можливостей на світових ринках та водночас 

отримання доступу до дешевих ресурсів. Крім того, політика низьких 

відсоткових ставок у країнах ЄС також стимулює до отримання 

довгострокових кредитних ресурсів, аби профінансувати злиття або 

поглинання конкурентів. 

 Обсяги транскордонних злиттів та поглинань залежать від темпів 

зростання економіки (насамперед єврозони та Brexit Великої Британії), про що 

свідчить той факт, що зайнятість у цих регіонах поступово зростає, починаючи 

з 2021 року та такі чинники, як посилення залежності фінансових ринків і 

стимулювання міжнародної трудової міграції.  Тому важливим перспективним 

завданням є визначення основних тенденцій та перспектив розвитку ТНК, 

оскільки вони отримують в процесі своєї діяльності надприбутки та мають 

переваги перед іншими компаніями на світовому економічному ринку 

 Загалом міжнародні угоди злиття та поглинання впливають на 

економіки цілих країн, у тому числі і України, призводячи до структурних 

зрушень та зміцнення позицій придбаних підприємств на внутрішньому й 

зовнішньому ринках. Відповідно, досліджувана проблематика є важливою, 

особливо з урахуванням актуалізації транснаціоналізації господарської 

діяльності. 
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Ефективність діяльності підприємства демонструє тенденції розвитку 

масштабів і результатів його діяльності, відображає, наскільки підприємство 

«просунулось» на ринку реалізованої продукції, збільшило вартість свого 

майна і накопичений фінансовий результат. І саме дані чинники, що 

відображають результативність діяльності, можна визначити за допомогою 

сучасних методів аналізу. 

Слід зазначити, що існує велика кількість методів оцінки ефективності 

діяльності підприємства, але усі вони базуються на трьох підходах – 

ринковому, дохідному та витратному.  

На початку розвитку ринкових відносин найпоширенішим і фактично 

єдиним прийнятним був витратний підхід, адже ринковий тоді взагалі не 

використовувався. За умов тотального дефіциту та галопуючої інфляції 
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використання дохідного підходу теж було виключене, оскільки передбачити 

рівень інфляції та спрогнозувати ставку дисконту було неможливо навіть на 

рік вперед, не кажучи вже про більш тривалий період. Тому, внаслідок 

трансформації економіки виникає необхідності пошуку більш ефективних 

методів аналізу з метою підвищення результативності господарської 

діяльності та забезпечення конкурентоспроможності підприємств на 

внутрішньому та зовнішньому ринках. 

Крім того, методи у своєму еволюційному розвитку пройшли низку 

перетворень (табл. 1).  

Таблиця 1 

Розвиток сучасних методів оцінки операційної ефективності діяльності 

підприємства 

Підходи Сутність Методи Роки впровадження 

1 2 3 4 

Ринковий Заснований на порівнянні 

даного підприємства з 

аналогічними, уже 

реалізованими на ринку 

Метод ринку 

капіталу 

1990-ті роки 

Дохідний Заснований на доходах, 

створених на перспективній 

вартості майна і відображає 

переважно позицію покупця 

Метод 

дисконтування 

грошових потоків 

1970-ті роки 

1990-ті роки 

Метод 

економічного 

прибутку 

Витратний Заснований на тому, що на 

результативність діяльності 

підприємства вказують його 

витрати 

Метод 

регулювання 

балансу 

1920-ті роки 

1980-ті роки 

 

Система методів оцінки операційної ефективності постійно оновлюється 

та доповнюється. Відповідно, виникає потреба їх класифікувати у залежності 

від специфіки розрахунку показників (рис. 1). 
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Загалом, потреба у використанні ефективних методів оцінки своєї 

діяльності у підприємств США з’явилася на початку 1920-х років. Дані методи 

почали активно застосовувати підприємства і в інших країнах, оскільки вони 

стали досить простими в розрахунку. А розроблені в той час бухгалтерські 

операції з певними змінами і доповненнями використовуються й досі.  

 

Рис. 1. Класифікація показників оцінки операційної ефективності 

 діяльності підприємства 
  

 

У 1970-х роках американські вчені дійшли висновку, що для визначення 

результатів господарської діяльності слід використовувати різні системи 

виміру, кількість яких дозволяє це зробити без будь-яких перешкод. Пізніше у 

1990 році вченими Нортоном Д. і Капланом Р. було досліджено найбільші 

підприємства того часу, які намагалися розповсюдити свої підходи за 

допомогою включення в них нефінансових показників.  

Що ж стосується вітчизняних підприємств, то тут ситуація дещо інша. 

Потреба у використанні нових методів аналізу з’явилася лише кілька 

десятиліття тому. Це сталося внаслідок змін умов господарювання, а також 

значної трансформації вітчизняної економіки.  

Таким чином, мета вибору тієї чи іншої системи показників – 

можливість вибору та реалізації стратегії підприємства, що дозволяє зміцнити 

Показники 
залишкового 

прибутку (EVA, 
MVA, CVA)

Показники 
грошових 

потоків (CVA, 
CFROI)

Відносні 
показники 

(ROA, ROE, 
ROI)

Показники, 
засновані на 

ринкових 
оцінках 

(MVA, TSR)

Показник
и 

зростання 
(EPS, 

EBITDA)
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його стан на ринку. Оцінка рівня операційної ефективності на їх основі дасть 

змогу: 

 проаналізувати сильні та слабкі сторони, спрогнозувати тенденції 

розвитку підприємства; 

 оцінити можливості та готовність підприємства до підвищення рівня 

операційної та інноваційної діяльності; 

 підготувати рекомендації та пропозиції стосовно вибору 

та формування управлінської стратегії та її реалізації.  

Також слід зазначити, що для підвищення якості оцінки результатів 

діяльності необхідно використовувати комплекс методів. Вибір тих методів, 

що слід включати до даного комплексу, кожне підприємство повинне 

здійснювати індивідуально, залежно від особливостей його діяльності. 
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БІЗНЕС ТА ЦИФРОВІ ПЛАТФОРМИ: ДОСВІД ЄС 

Прокопенко Ольга Володимирівна, д.е.н., проф., науковий дослідник, 

Талліннський технологічний університет  

Яковенко Ярослава Юріївна, PhD, ст. викладач кафедри економіки, 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  

Зуєв Віктор Вікторович, студент кафедри економіки, Кременчуцький 

національний університет імені Михайла Остроградського  

 

Бізнес усе швидше переходить в онлайн режим, що дало можливість для 

появи нової моделі організації ділової активності, яка швидко завоювала 

прихильність споживачів і постачальників, а саме – перехід на цифрові 

платформи.  

Наразі можемо спостерігати чергову промислову революцію — перехід 

до індустрії 4.0 та 5.0 у перспективі. Концепція Індустрії 4.0 охоплює 

цифровізацію в усіх сферах життя суспільства, інновації у продуктах та нових 

бізнес-моделей. Було впроваджено Інтернет в усі сфери бізнесу, активізовано 

активне використання штучного інтелекту. 

 Також слід зазначити, що четверта промислова революція 

характеризується поняттям «циркулярна економіка». Циркулярна економіка 

базується на максимально вигідному використанні ресурсів завдяки тому, щоб 

використовувати те, що утилізується, тим самим зменшувати відходи та 

витрати. Велика увага також приділяється розвитку людини та її інтелекту. 

Історія перебігу промислових революцій наведено нижче на рис.1.  

Досвід ЄС свідчить, що сьогодні набирають популярності способи та 

методи підтримки локальних та малих компаній, що обрали платформний 

шлях розвитку у конкуренції із глобальними бізнес-платформами таким 

чином, щоб подбати про інтереси усіх стейкхолдерів.  

Зокрема, на законодавчому рівні зараз триває запровадження нових 

правил для цифрових ринків, що діятимуть на всій території ЄС, зокрема 

звільнення від оподаткування до моменту настання фінансової спроможності 

маленький бізнес-платформ. 
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 Рис 1. Історія перебігу промислових революцій 

 Джерело: складено автором на основі [*] 

 

Отже, розглядаючи Індустрію 4.0 та розвиток сучасного цифрового 

бізнесу у ЄС неможливо не говорити про цифровізацію. Вона, в свою чергу,  

складається з наступних принципів:  

– цифровізація повинна забезпечувати кожному громадянинові рівний 

доступ до послуг, інформації та знань, що надаються на основі інформаційно-

комунікаційних та цифрових технологій; 

– цифровізація повинна бути спрямована на створення переваг у різних 

сферах повсякденного життя; 

– цифровізація є інструментом економічного зростання шляхом 

підвищення ефективності, продуктивності та конкурентоздатності завдяки 

використанню цифрових технологій; 

– цифровізація повинна сприяти розвитку інформаційного суспільства 

та засобів масової інформації; 
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– стандартизація є основою цифровізації, одним із головних чинників її 

успішної реалізації; 

– цифровізація повинна супроводжуватися підвищенням рівня довіри й 

безпеки. 
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High-tech companies in developed countries seek to reflect in the balance 

sheet all their assets, including intangibles, to increase investment attractiveness. 

The reliable assessment of the value of the enterprise is important for TNCs at any 

stage of development as far as tangible assets are only one component of the value 

of enterprises in modern conditions.  

In addition, there are always objects of intellectual activity that are not taken 

into account in the balance sheets that are actively used by these companies in 
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economic activities, which is reflected in their market capitalization, which 

sometimes significantly exceeds the book value of assets and goodwill. 

Intangible assets (market prospects, liquidity and prestige of the product, the 

company's image) intensively affect the value of TNCs, while tangible assets (cash, 

equipment, production facilities of the company) have lost their primacy. 

It is important to note that the set of intangible assets is often called goodwill. 

As a result, there is a tendency to increase the gap between the market and book 

value of enterprise capital. 

Accordingly, the logical question arises, why the value of the company 

reflected in the consolidated balance sheet does not correspond to the market 

capitalization? According to the size of the share of goodwill in the balance sheet 

assets of TNCs can be divided into three groups:  

a) companies that do not reflect goodwill; 

b) companies whose share of goodwill does not exceed 10%; 

c) companies whose share of goodwill exceeds 10%. 

For these groups, modern approaches to goodwill valuation are based on the 

following points: 

- intangible assets (goodwill) are the reason why the book and market value 

of the company almost never match; 

- goodwill is not reflected in the balance sheet item of all TNCs, some 

companies do not reflect it; 

- goodwill may not be fully reflected in the entity's financial statements; 

- not all companies fully disclose what was included in the cost of goodwill, 

but only record the result of it; 

- TNCs in the field of information technology had began to use and reflect 

goodwill earlier than companies in other industries, so the structure of their 

goodwill, the system of its accounting and display is better developed and is more 

detailed.  

However, for all groups it is fair that the market value on the example of TNCs 

is much less than the book value of assets, which indicates that assets are currently 
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undervalued market, and that the stock market demand for shares of enterprises is 

still fully did not recover from the COVID-19 pandemic. 
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 In the context of sustainable development, the EU pays great attention to the 

development of the digital economy, believing that the level of the continent's 

economy will depend on how effectively companies use digital technologies.  
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 Sustainable development reports are gaining popularity in the EU. This is 

primarily due to the practice of adopting legislation that directly or indirectly affects 

the technology of production.  

 As a result, there may be changes in demand, labor market situations and so 

on. In this case, non-financial reporting is a tool to explain the technological or 

organizational changes and their consequences. 

 Nowadays the practice of publishing sustainable development reports is quite 

common. Previously, such reports were prepared only by individual companies. 

Today the issue of sustainable development remains paramount in the company's 

relationships with shareholders, employees and other stakeholders. 

 However, accelerating the "digital" transformation of the business landscape 

by encouraging the use of the latest digital technologies to improve business 

processes are as important tasks as non-financial reporting.  

 Furthermore, such strategy has a significant interest to small and medium-

sized businesses, which more often find themselves in a situation of fierce 

competition not only in the market of products and services, but also in the market 

of resources, including financial, because openness, in addition to natural costs, 

gives market advantages.  

 The European Commission identifies five dimensions of the digital 

entrepreneurship program:  

a) digital knowledge and the ICT market;  

b) digital business environment;  

c) access to finance for business;  

d) digital skills of the workforce and e-leadership; 

e) creating a supportive business culture.  

 Demonstrating the importance of social and environmental priorities for 

leadership, being digital, sustainable and attractive to potential investors, corporate 

clients, suppliers are equally important to have permanent and reliable customers. 

 Industrial digitalization accelerates many operational processes and improves 

internal communications. In the complex, it creates effective communication flows 
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not only within the enterprise, but also in the environment of its operation (in the 

market, in the industry, in the international market, etc.).  

 The gradual transition to a digital format has been reflected in the use of 

software to optimize the use of assets, devices for remote monitoring and control, as 

well as robotics to automate repetitive tasks 

 In today's world, the "reliability" of business is measured not only by the 

criteria of economic efficiency and quality of products and services, but also the 

willingness to be digital. 
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Дослідження напрацювань науковців [1, 3, 5, 6] щодо провадження 

інвестиційної діяльності дозволив встановити, що передумовами реалізації 

ефективної інноваційної діяльності суб’єктів господарювання є певна 

сукупність елементів, які об’єднує терміни «інвестиційний клімат» 

(характеризує умови провадження) та «інвестиційна спроможність» 

(характеризує потенційні можливості підприємств). 

Сучасний стан інвестиційної діяльності підприємств України дослідимо 

за даними Державного комітету статистики України. Аналіз даних щодо 

динаміки капітальні інвестиції підприємств України за видами економічної 

діяльності за 2010-2020 рр. (рис. 1) свідчить про те, що протягом 2013-2014 рр. 

відмічалося спадання інвестиційної активності (за даними кількісного 

параметру – обсягу інвестиційних вкладень). 

Це, на нашу думку, відтермінована часовим лагом реакція на кризові 

процеси, що спостерігалися у світовій економіці протягом 2009-2010 рр. 

Слід зазначити, що обсяг капітальних інвестицій у наукові дослідження 

та розробки є невиправдано малим - це характеризує процеси інвестування в 

економіці як таки, що не мають пріоритетів інноваційного спрямування. 
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Рис. 1 - Капітальні інвестиції підприємств України за видами 

економічної діяльності протягом 2010-2020 рр. (сформовано за даними [4]) 

Тенденції змін у капітальних інвестиціях підприємств промисловості 

України (за видами промислової діяльності) за 2010-2020 рр. проілюстровано 

на рис. 2. 

 Рис. 2 - Капітальні інвестиції підприємств промисловості України (за 

видами промислової діяльності) за 2010-2020 рр. (сформовано за даними [4]) 

Підйом, що намітився у обсягах капітальних інвестицій протягом 2017-

2019 років, на кінець періоду дослідження змінився різкою зворотною 

динамікою. Інвестиційні очікування суб’єктів господарювання не є 

оптимістичними з огляду наслідків пандемічних обмежень, кризових процесів, 
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що розгорнулися на їх тлі. Тенденції розвитку інвестиційної діяльності за 

кількісним параметром - обсягом капітальних інвестицій у галузях постачання 

електроенергії, газу, пари та ін., водопостачання та ін. повторює 

загальнопромислові зміни. 

Капітальні інвестиції за видами активів (за напрямами) у 2020 році (рис. 

3) розподілені між інвестиціями у матеріальні активи (мають найбільше 

значення у напрямі придбання та створення – 64,9% та поліпшення, 

вдосконалення, реконструкцію, модернізацію у 19,0% до загального обсягу), 

житлові та нежитлові будівлі, інженерні споруди (також мають найбільше 

значення у напрямі придбання та створення – 39,5%), транспортні засоби – 

75,3%, нематеріальні активи – 76,3% - придбання та створення та 17,1% - 

поліпшення, вдосконалення, реконструкція, модернізація. 

 

Рис. 3 - Капітальні інвестиції за видами активів за напрямами у 2020 році 

(сформовано за даними [4]) 

Співвідношення між нематеріальними та матеріальними активами 

(питому вагу ілюструють дані рис. 4) свідчить про переважання у структурі 

останніх. Найбільші обсяги інвестицій у нематеріальні активи – м. Київ. 
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Рис. 4 - Капітальні інвестиції у матеріальні та нематеріальні активи за 

регіонами у 2020 році (сформовано за даними [4]) 

Індикатором інвестиційно-інноваційного спрямування діяльності 

суб’єктів господарювання економіки країни є, передусім, частка витрат на 

виконання наукових досліджень та розробок у ВВП [2, 4]. Так, за досвідом 

країн із розвинутою економікою, дана частка повинна складати не менш, ніж 

2% (за даними країн Європейського Союзу - 2,13% у середньому за 2019 рік). 

За даними рис. 5 частка витрат на виконання наукових досліджень і 

розробок за видами робіт в Україні протягом 2010-2020 рр. мала найбільше 

значення у 2010 році та протягом періоду невпинно зменшувалася. 

 

Рис. 5 - Витрати на виконання наукових досліджень і розробок протягом 

2010-2020 рр. (сформовано за даними [4]) 
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занепокоєння також викликає розподіл джерел фінансування: так, у більшості 

економічно розвинутих країн частка держави у фінансуванні сфери 

досліджень – 30 %, в Україні ця частка набагато більше: зацікавленість бізнесу 

та промисловості у фінансуванні прикладних та фундаментальних 

дослідженнях надзвичайно мала. 

За результатами дослідження динаміки та співвідношення капітальних 

інвестицій за джерелами фінансування протягом 2010-2019 рр. можна зробити 

висновки про переважання власних коштів у структурі, при цьому зовнішні 

джерела на кінець 2020 року по мірі спадання розподіляться наступним чином: 

кредити банків, кошти місцевих бюджетів, державного бюджету. Результати 

аналізу капітальних інвестиції за видами активів суб’єктів господарювання 

України протягом 2010-2020 рр. свідчать про те, що основним напрямом є 

інвестиції у матеріальні активи, інженерні споруди, машини, обладнання та 

інвентар (рис. 6).  

За даними Державного комітету статистики, розподіл капітальних 

інвестицій у матеріальні активи за видами активів (інженерні споруди) у 

регіональному розрізі ілюструє значну увагу Дніпропетровської, Донецької та 

Полтавської областей до модернізації та оновлення інженерних споруд 

територій. 

 Рис. 6 - Капітальні інвестиції у матеріальні активи за видами активів 

(інженерні споруди) за регіонами у 2020 році (сформовано за даними [4]) 
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Отже, слід підкреслити, що існує тісний кореляційний зв'язок між 

стабільністю економічної ситуації в країні та рівнем інвестиційних очікувань 

підприємств промисловості.  

Так, за даними опитувань, що оголошує Держкомстат України, найбільш 

несприятлива ситуація склалася на кінець 2020 року.  

Що стосується індикаторів економічних настроїв як складовій 

інвестиційного клімату, оптимістичні настрої, які сформувалися протягом 

2019 року, значно погіршилися у 2020 році та залишаються достатньо 

стриманими протягом І-ІІІ кварталів 2021 року. 
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 The active development of international trade relations is influenced by the 

processes of liberalization, integration and globalization of the world economy. The 

increase in the volume and growth of international trade before the COVID-19 

pandemic was also associated with improved forms of foreign economic relations, 

in-depth study of trade processes and instruments, which led to a change in world 

trade, new cooperation and trade routes, increasing the role of services, 

communications and information technology.  

 However, the main factor in the development of trade in recent years should 

be considered the intensification of production in a significant number of countries, 

especially developing ones. On the other hand, for this group of countries active 

access to foreign markets, participation in international trade is an additional factor 

in accelerating economic development. 

 The strategy of trade policy of countries should change as the economy, 

technology, society, demands of foreign markets also change. Those states that do 

not meet the expected criteria and want to reach a truly new and high-quality level 

of trade relations at the same time should clearly define priority, long-term goals in 

trade and methods of their implementation, which means, in practice, the need for 

structural reforms industries of import substitution and export orientation. 

Nowadays, the vast majority of countries in the world use a free trade strategy (with 

varying degrees of quotas and duties, depending on trade), aimed at increasing 

exports and using foreign markets to develop national production. 

 Despite the fact that trade relations with the EU have intensified in recent 

years, Ukraine in general buys much more than it sells, which is a very big 

disadvantage of the process of forming an effective commodity structure of the state. 
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Ferrous metals, ore, slag, ash, cereals, electrical machinery and equipment are 

traditionally exported while EU countries import raw materials, mineral fuels, 

industrial goods.  

 The main threats to the development of Ukraine's international trade are: 

 - a lack of strong trade ties with Asia, Africa and Europe; 

 - an increase in the real size of the state budget deficit compared to the budget; 

 - an instability of the exchange rate of the national currency, which does not 

 allow to develop forecasts for the long term. 

 Thus, there is a mismatch between the commodity structures of Ukraine's 

exports and imports of EU countries, which becomes a serious problem for the 

country in terms of effective international trade and one of the reasons for the slow 

integration into the European Union.  

 This situation is unacceptable for a country that sets European integration 

guidelines for development and should ensure access to a trajectory of sustainable 

growth by intensifying foreign economic activity. The first and most important task 

at this stage of the state's existence is to form a stable strategy of import substitution 

and then an export strategy of foreign economic policy, which is encouraged by the 

coordination and strong development of other areas of the country in trade. 

 Foreign trade relations can and should be an important factor in the economic 

development of the national economy. Under the influence of the coronavirus 

pandemic, Ukraine needs to refocus on other markets, namely the EU markets. 

 

References: 

1. Kasych, A., Yakovenko, Y., Tarasenko, I. “Optimization of business 

processes with the use of industrial digitalization”. Proceedings of the International 

Conference on Modern Electrical and Energy Systems, рр. 522–525. URL: 

https://ieeexplore.ieee.org/document/8896531 

2. Maslak О., Grishko N., Ishchenko S., Maslak, M. Enterprise economic 

behavior: essence, classification, principles. Security of the XXI century: national 

and geopolitical aspects. Collective monograph. In edition I. Markina, Doctor of 

Sciences (Economics), Professor. Nemoros s.r.o. Prague, 2019. P. 187-197. 

 



34 
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Яковенко Ярослава Юріївна, PhD, ст. викладач кафедри економіки, 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

Бєляк Валерія Євгеніївна, студентка кафедри економіки,  
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В Україні нині спостерігається зростання безробіття, що найбільше 

стосується молоді віком з 15 до 24 років.  Це зумовлено тим, що значна частина 

серед цих осіб не має необхідних професійних навичок і досвіду роботи. 

Сутнісні характеристики ринку праці молоді зумовлені особливостями 

молодої робочої сили. Зокрема, ринок праці молоді характеризується: 

 − нестійкістю попиту та пропозиції, що виходить із невизначеності 

молоді; 

 − низькою конкурентоспроможністю молоді порівняно зі старшою за 

віком робочою силою з досвідом роботи;  

− постійним збільшенням чисельності робочої сили, що пов’язано зі 

щорічним випуском із навчальних закладів молодих працівників; 

 − професійною варіативністю, зумовленою професійною підготовкою 

молоді за різними спеціальностями. 

До категорії «молодь» відносять соціально-демографічну групу, що 

знаходиться у стані соціальної зрілості та переживає період адаптації до 

навколишнього світу і майбутніх змін. У цей період людина проходить 

важливий етап сімейної та суспільної соціалізації, процес становлення 

особистості, навчання, засвоєння цінностей, норм, настанов, зразків 

поведінки, прийнятих у даному суспільстві.  

Молодь – це майбутній потенціал держави, тому першочерговим 

завданням держави є надання підтримки та допомоги молоді в її професійному 

становленні. Після закінчення навчання випускники навчальних закладів, 

виходячи на ринок праці, стикаються з проблемою працевлаштування. Молодь 

є менш конкурентною на ринку праці, тому потребує додаткового захисту під 

час свого професійного становлення.  
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Загальними проблемами, з якими стикається молодь у період свого 

трудового старту, є пошук першого робочого місця та успішний початок 

трудової діяльності. 

В середньому за рівнем безробіття в Україні з 24 областей станом на 

кінець 2020 року: 

1 місце займає Луганська область – 16% 

2 місце Донецька – 15,2% 

3 місце Кіровоградська – 13,2% 

4 місце Волинська – 12,7% 

5 місце Полтавська і Чернігівська по 12,5% 

На останньому місці знаходиться Харківська - 6,8% 

Для бородьби з безробіттям урядом було запроваджено заходи щодо 

сприяння зайнятості населення, а саме: 

1) професійна орієнтація та професійне навчання;  

2) стимулювання діяльності роботодавців, спрямованої на створення 

нових робочих місць та працевлаштування безробітних; 

  3) створення умов для самозайнятості населення та підтримка 

підприємницької ініціативи;  

4) сприяння забезпеченню молоді першим робочим місцем та 

запровадження стимулів для стажування на підприємствах, в установах та 

організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та 

господарювання, фізичних осіб, які застосовують найману працю, молоді, яка 

навчається;  

5) сприяння зайнятості інвалідів; 

  6) забезпечення участі безробітних у громадських роботах та інших 

роботах тимчасового характеру. 

Також безробіття серед людей у віці до 35 років привертає особливу 

увагу, адже молодь – майбутнє держави. Відсутність роботи стає приводом 

абортів, розлучень і зростання кількості дітей-сиріт.  

Також це спричиняє легковажне ставлення до освіти з боку молоді, тому 
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роботодавцю складно знайти насправді високопрофесійного фахівця. 

Неможливо не зазначити й те, що більшість злочинів здійснюють молоді люди. 

Так, зростання рівня молодіжного безробіття призводить до погіршення 

криміногенної ситуації у країні. Потрібно також врахувати, що відсутність 

роботи провокує молодих людей до алкоголізму і наркоманії.  

Усі згадані фактори руйнують націю. З огляду на це слід усяким чином 

запобігати зниженню рівня зайнятості, а також вживати певних заходів щодо 

боротьби з безробіттям серед молоді.  

Найважливішими заходами в цьому напрямку є: цілеспрямована робота 

у сфері професійної орієнтації молоді; встановлення тісного взаємозв’язку між 

університетами та ринком праці; інформування молоді про становище на 

ринку праці, перелік вакантних посад; перегляд навчальних програм, щоб 

цілеспрямовано готувати спеціалістів, які після закінчення навчального 

закладу зможуть знайти застосування своїм знанням; забезпечення студентів 

стажуванням з боку потенційних роботодавців; гарантування розвитку 

молодіжного бізнесу, шляхом формування підприємницьких навичок молоді, 

удосконалення чинної нормативно-правової бази, створення програм, що 

допомагали б відкрити власну справу; прийняття антикризових 

законопроектів, спрямованих на мінімізацію впливу світової фінансової кризи 

на зайнятість і введення у дію обов’язкового державного соціального 

страхування; залучення безробітної молоді до виконання суспільно важливих 

робіт для територіальних громад. 

Отже, в умовах соціально-економічного розвитку та глобалізації 

світового економічного простору розвиток трудового потенціалу молоді 

неможливий без ефективного державного регулювання, що буде комплексно 

та своєчасно вирішувати проблеми зайнятості молоді, а також налагодить 

стійкі двосторонні зв'язки між суб'єктами регулювання. Наявні в Україні 

методи правового регулювання ринку праці молоді не повною мірою 

враховують характерні риси цієї вікової категорії. У зв'язку з цим 

пріоритетного значення для України набуває формування комплексного 
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механізму державного регулювання ринку праці молоді, що забезпечить 

професійне самовизначення та розвиток молоді, реалізацію її трудового 

потенціалу, підвищення мотивації молоді до високопродуктивної праці. 

 

Список літератури: 

 

1. Про зайнятість населення : Закон України від 5 лип. 2012 р. № 5067-VI 

/ Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5067-

17/page3  

2. Державна служба зайнятості URL:https://www.dcz.gov.ua/temperature 

3. Яценко Н. Причини безробіття молоді в Україні / Н. Яценко, Я. Яковенко // 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. – 2013. – № 1 (78). 

 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 

ТА ЇЇ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ 

 

Гришко Наталя Євгеніївна, к.е.н., доцент,  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  

Яворський Вячеслав Вікторович, директор ПрАТ Кременчуцький завод 

технічного вуглецю 

Гришко Богдан Володимирович, здобувач 3 курсу спеціальності 

«Менеджмент», Кременчуцький льотний коледж Харківського національного 

університету внутрішніх справ 

 

На сьогоднішній день виокремлено два, повністю протилежних, типи 

торговельної політики: лібералізм (свобода торгівлі) та протекціонізм 

(обмеження торговельних відносин). Згідно з теоріями першого типу, до якого 

відносяться: теорії «абсолютних переваг», «порівняльних (відносних) 

переваг», «розміру країни», «співвідношення факторів виробництва», 

«вирівнювання цін на фактори виробництва», «життєвого циклу продукту», 

«подібності країн», «міжнародної конкурентоспроможності націй» – держава 

має максимально відкрити ринки та знищити всі бар’єри і перешкоди на шляху 

розвитку торговельних відносин. 

Країни другого типу, навпаки, захищають внутрішній ринок від 

іноземних товарів, не рідко вищої конкурентоспроможності, тим самим 

https://www.dcz.gov.ua/temperature
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вберігаючи державу від економічного застою та формування неефективної 

економічної структури. З такими характеристиками добре справляються: 

теорії «меркантилізму», «неомеркантилізму», «залежності» та інші. 

Зараз, належність країн до конкретного типу торговельної політики 

відійшла на другий план. Відбувається пошук моделі між повною відкритістю 

торгівлі та обмеженням торговельних відносин.  

В якості науково-обгрунтованого базису для розробки торговельної 

політики окремої держави слід використати зміст теорій міжнародної торгівлі.  

Узагальнивши наукове надбання науковців можна виокремити дві групи 

теорій міжнародної торгівлі (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Теорії міжнародної торгівлі 

Класичні теорії, в центрі уваги яких країна  Сучасні теорії, в центрі уваги яких фірма  

Меркантилістична теорія 

Теорія абсолютних переваг А.Сміта 

Теорія порівняльних переваг Д.Рікардо 

Теорія Хекшера-Оліна 

 

Подібності країн 

Життєвого циклу товару 

Глобального стратегічного суперництва 

Національних конкурентних переваг 

М.Портера 

Теорія «ефекту масштабу»  

П. Кругмана 

Джерело: складено за даними [4] 

 

Основні історичні теорії називаються класичними і з точки 

приналежності авторів до класичної наукової школи, і з точки зору базисного 

об’єкта дослідження – країни. З середини ХХ століття, теорії почали 

зміщувати пояснення перспектив торгівлі з позиці фірми, а не країни. 

Отже, простежується деяка динаміка та розвиток теорій міжнародної 

торгівлі. Якщо на початкових етапах важливою була наявність природних 

ресурсів, фактори міжнародного поділу праці, природно-географічні 

відмінності, то під впливом НТП економіка вивільняється із залежності від 

природних факторів.  



39 
 

Загалом теорії іноді суперечать реальним подіям, однак вони дають 

можливість зрозуміти реалії, з якими стикається глобальний бізнес. На 

практиці, уряди і компанії використовують комбінацію цих теорій для 

інтерпретації тенденції та розробки стратегію активізації розвитку 

національної економіки за рахунок підвищення рівня інтегрованості у 

міжнародну торгівлю. 
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Сучасні умови господарювання виступають основою формування 

управлінських рішень, визначають стратегії та напрями розвитку підприємств, 

а також, з огляду на наслідки глобальної економічної кризи та неможливість 

економічних систем їх швидко подолати, передумовою використання 

антикризового управління підприємствами.  

Тому проблема дослідження особливостей адаптивного управління 
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антикризовим потенціалом підприємств є актуальною для сьогодення 

національної економіки України [1, 2, 3, 6]. 

Потенціал ринкового середовища, дослідження чинників його впливу на 

діяльність підприємств є комплексною характеристикою зовнішнього 

оточення підприємств, що створює сприятливе або несприятливе тло для їх 

функціонування.  

Так, наприклад, показники макрорівня: тенденції змін ВВП, динаміка 

індексів цін виробників та динаміка цін на продукцію визначають загальні 

кон’юнктурні зміни.  

Показники діяльності суб’єктів господарювання (мікрорівень) надають 

змогу оцінити рівень ділової активності, фінансову стійкість та ліквідність 

підприємства, рентабельність та стан ресурсів, а показники мезорівня - 

передумови та потенційну доцільність використання антикризового 

управління у сучасних умовах господарювання.  

Так, наприклад, рівень збитковості підприємств, певної галузі зокрема, 

свідчить про наявність загальних кризових процесів в економіці та 

неспроможність внутрішнього економічного механізму підприємств їх 

нівелювати. 

Аналіз даних щодо результативності діяльності підприємств України 

свідчить про закріплення на рівні 1/3 - 1/4 частки підприємств, що одержали 

збиток до оподаткування за видами економічної діяльності у розрізі регіонів 

(2014−2019) (рис. 1). 

Щодо підприємств сфери постачання пари, гарячої води та 

кондиційованого повітря, слід відзначити, що рівень збитковості підприємств 

даної сфери господарювання перевищує показники промисловості України та 

на кінець періоду дослідження склав 41,48%. 

Протягом 2021 року, порівняно із попереднім періодом, спостерігається 

скорочення індексів промислової продукції за основними видами діяльності, 

що не оптимізує прогнози щодо кількості збиткових підприємств у 

перспективі. 



41 
 

 

Рис. 1 - Частка підприємств, що одержали збиток до оподаткування у 

розрізі регіонів (2014−2019 рр.) (сформовано авторами на основі даних [4, 5]) 

Не зважаючи на зростання доданої вартості даних виробництв, 

зростання обсягів реалізації продукції на кінець періоду дослідження, 

спостерігаємо відтік зайнятих працівників з даної сфери. Причинами даних 

змін, передбачаємо, могли стати процеси трудової міграції, внутрішня (у 

межах України між підприємствами різних галузей та сферами діяльності) 

плинність кадрів, що безумовно, негативно позначається на інтелектуально-

кадровій складовій потенціалу підприємств України. 

Дані щодо капітальних інвестицій за видами економічної діяльності за 

період 2010-2020 рр. свідчать про зниження на кінець періоду дослідження їх 

розміру як в цілому по Україні, так і для промисловості й наукових досліджень 

та розробок зокрема (рис. 2). 

Наявність застарілих виробничих потужностей, значний рівень зносу, 

зокрема активної частини основних виробничих фондів підприємств 

промисловості України свідчить про доцільність розширеного відтворення 

при активізації реального інвестування у даний сектор національного 

господарства. Разом із тим, аналіз даних щодо капітальних інвестиції за 

видами економічної діяльності за період 2010-2020 рр. надає підстави для 

висновків про невідповідність їх темпів реальній потребі. 
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Рис. 2 - Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за період 

2010-2020 рр. (сформовано авторами на основі даних [5]) 

Протягом 2014-2019 рр. дані процеси дійсно активізувалися, але наслідки 

економічної кризи та стагнаційні процеси пандемії позначилися негативно й 

на динаміці даних показників. Також слід зазначити, що джерелом 

капітальних інвестицій в основній їх частині залишаються власні кошти 

підприємств: зовнішні джерела складають від 10 до 20%. При цьому 

відзначимо, що від ефективної інвестиційно-інноваційній діяльності залежить 

досяжність стратегічних орієнтирів підприємств, їх конкурентоздатність. 

Впровадження інновацій має двоїстий характер для підприємств: з одного 

боку - це зміцнення позицій на ринку, зростання конкурентоспроможності, а з 

іншого - ризики, що пов’язані із незатребуваністю інноваційної продукції, 

висока вартість нововведень, терміни окупності. 

Впровадження інновацій на промислових підприємствах України 

протягом останніх п’яти років мало нестабільний характер, що призвело до 

зменшення кількості інноваційних видів продукції на кінець періоду 

дослідження (2019 рік) (рис. 3). 

Низький рівень інноваційної активності підприємств має наслідком 

технологічне відставання промисловості України від розвинутих країн, низку 

конкурентоспроможність продукції та незначну частку експорту продукції 

середнього та високого ступеня технологічної складності. 
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Рис. 3 - Впровадження інновацій на промислових підприємствах України 

протягом 2000-2019 рр. (сформовано авторами на основі даних [5]) 

Таким чином, аналіз статистичних даних щодо діяльності підприємств 

України, зокрема у галузевому та територіальному розрізі, свідчить про 

потребу у створенні передумов превентивного антикризового управління, 

реалізації їх антикризового потенціалу. 
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Системне дослідження особливостей розвитку міжнародної торгівлі є 

важливим, оскільки надає можливість визначити цільові завдання  розробки 

експортної стратегії для будь-якої країни, яка прагне до підвищення рівня 

міжнародної конкурентоспроможності. 

На основі вивчення статистичної інформації з міжнародної торгівлі 

можна виокремити наступні важливі об’єкти дослідження та їх 

характеристики: 

– співставлення динаміки обсягів міжнародної торгівлі та світового 

виробництва: період з 2001 по 2021 рік підтвердив, що світовий валовий 

внутрішній продукт (ВВП) і світовий експорт товарів мають спільні 

тенденції, але зростання експорту є набагато більш динамічним, ніж 

зростання ВВП. З 2005 по 2010 рік, обсяг світового експорту товарів 

зростав щорічно в середньому на 11 відсотків у натуральному вираженні, 

в той час як світовий ВВП зріс у середньому на 7-8 відсотків; схожа 

тенденція мала місце і у наступній декаді; 

– структури міжнародної торгівлі у розрізі секторів економіки, 

промисловості та географічної структури. На фоні низької динаміки 

міжнародної торгівлі відбуваються певні структурні зрушення. Послуги 

складають все більшу частку світового ВВП, ніж будь-коли раніше; 

– науково-технічний прогрес, який змінює не лише умови виробництва 

промислової продукції, а й умови її транспортування,  визначає 

можливості розширення спектру послуг, які в умовах Інтернет-технологій 

виходять на світовий ринок; 
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– демографічна ситуації, так, як збільшення або зменшення населення має 

значний вплив на наявність та вартість трудових ресурсів, особливо країн, 

що розвиваються, таких як Індія, Китай та африканські країни; 

– обсяг фізичного накопичення капіталу (внутрішніх заощаджень) 

забезпечує збільшення внутрішніх інвестицій у розвиток національного 

виробництва; 

– мобільність капіталу (прямі іноземні інвестиції) – від цього залежить в 

якій мірі та за якої  швидкості можуть бути профінансовані найбільш 

продуктивні інвестиційні можливості за кордоном. Підвищення 

мобільності капіталу відкриває можливості країнам, що розвиваються, за 

умови підвищення рівня інвестиційної привабливості; 

– наявність природних ресурсів, їх обсяги та ціни можуть впливати на 

можливості зростання економіки в умовах, коли науково-місткі галузі ще 

не сформувались. 

Таким чином, країни, що розвиваються, стають все більш активними і 

виробниками, і споживачами товарів та послуг. Саме тому, дослідження 

чинників їх «прориву» на світові ринки є важливим об’єктом подальших 

досліджень. 

Список літератури: 

 

1. Павлов К. Вісник економічної науки України: Использование теорий 

международных экономических отношений при изучении межрегиональных 

взаимодействий. – № 2. / К. Павлов. – Ижевск,  2013. – 112-120 с.  

2. Проноза П.В. Динамика и особенности развития экономики Украины в 

2003-2012 годах / П.В. Проноза. – Бізнес Інформ, 2014. – №3. – с. 413-423 

3. Маслак О. І., Гришко Н. Є., Маслак М. В. Економічна оцінка 

інноваційного та інтелектуального потенціалу з урахуванням показників 

економічної безпеки. Вісник Національного технічного університету "ХПІ". 

Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". 

Еconomic sciences : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 6 (8). – С. 21-

24. 

 

 



46 
 

THE STRATEGY OF UKRAINE'S TRADE POLICY AND 

FORECAST VALUES OF FOREIGN ECONOMY INDICATORS ON THE 

BASIS OF FOREIGN EXPERIENCE 

  

Petro Pererva, Doctor of Economics, Professor, 

Higher School of Labour Safety Management (WSZOP), Katowice, Poland 

Dmytro Pyrogov, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

 

The systematic study of the peculiarities of the development of international 

trade is important because it provides an opportunity to determine the objectives of 

developing an export strategy for any country that seeks to increase the level of 

international competitiveness. 

Based on the study of statistical information on international trade, the 

following important research objects and their characteristics can be identified: 

- comparing the dynamics of international trade and world production: the 

period from 2001 to 2021 confirmed that world gross domestic product (GDP) and 

world exports of goods have common trends, but export growth is much more 

dynamic than GDP growth. From 2005 to 2010, world exports of goods grew by an 

average of 11 percent annually in physical terms, while world GDP grew by an 

average of 7-8 percent; a similar trend took place in the next decade; 

- structures of international trade in terms of sectors of economy, industry and 

geographical structure. Against the background of low dynamics of international 

trade, there are some structural changes. Services make up a larger share of world 

GDP than ever before; 

- scientific and technological progress, which changes not only the conditions 

of industrial production, but also the conditions of its transportation, determines the 

possibility of expanding the range of services that in terms of Internet technology 

enter the world market; 

- the demographic situation, as population growth or decline has a significant 

impact on the availability and cost of labor, especially in developing countries such 

as India, China and African countries; 
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- the amount of physical accumulation of capital (domestic savings) provides 

an increase in domestic investment in the development of national production; 

- mobility of capital (foreign direct investment) – it depends on the extent and 

speed at which the most productive investment opportunities abroad can be financed. 

Increasing the mobility of capital opens up opportunities for developing countries, 

provided that the level of investment attractiveness; 

- the availability of natural resources, their volumes and prices can affect the 

opportunities for economic growth in conditions when science-intensive industries 

have not yet formed. 

Thus, developing countries are becoming more active as producers and 

consumers of goods and services. That is why the study of the factors of their 

"breakthrough" in world markets is an important object of further research. 
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 Для забезпечення стабільного розвитку національної економіки та 

проведення ефективних економічних реформ державі необхідні значні 

фінансові ресурси. Для фінансування своїх видатків держава може 

мобілізувати фінансові ресурси у вигляді державної позики. За рахунок 

позикових коштів держава має можливість використовувати додаткові 

ресурси для фінансування соціально-економічного розвитку країни. 

Функціонування державного кредиту є важливою складовою 

фінансового механізму та невід’ємною ознакою державних фінансів. 

Державний кредит, як і будь-яка інша форма кредитних відносин, потребує 

контролю, що охоплює контроль за залученням державних позик та їх 

погашенням. 

Слід зазначити, що термін «державний кредит» зазвичай розглядається 

у двох аспектах: як економічна та як юридична категорія [1, с. 30].  

Державний кредит як економічна категорія є базовим поняттям кредиту 

в правовому аспекті. З економічної точки зору державний кредит є однією з 

форм руху позичкового капіталу, під час якого відбувається вторинний 

перерозподіл вартості валового внутрішнього продукту та частини 

національного продукту. Усі правовідносини у сфері державного кредиту 
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характеризуються державно-владним характером. У цих відносинах держава 

в односторонньому порядку встановлює, а також змінює без згоди інших 

учасників відносин умови державної позики: умови повернення, підстави 

припинення та зміни відносин, розмір процентів та терміни їх сплати і т. д.  

У загальному розумінні державний кредит — це система позичкових 

відносин, в яких держава виступає однією зі сторін. У цьому випадку держава 

може виступати позичальником, кредитором або поручителем. 

Тобто державний кредит як економічна категорія — це сукупність 

економічних відносин, що виникають у сфері мобілізації державою 

додаткових грошових ресурсів, як правило, з метою покриття дефіциту 

бюджету на основі добровільності, погашення, терміновості та платності. 

Визначаючи поняття державного кредиту як юридичної категорії, перш 

за все, слід зазначити, що чинне законодавство України не дає визначення 

цього терміну. Це компенсується доктринальним тлумаченням права. 

Розуміємо, що державний кредит – це врегульована правовими нормами 

система суспільних відносин у сфері накопичення державою додаткових, 

умовно вільних коштів, де держава виступає позичальником, кредитором або 

поручителем, як правило, з метою покриття дефіциту бюджету на умовах 

добровільності, погашення, терміновості та платності 

Значення державного кредиту для економічного життя держави, її 

фінансової системи найбільш яскраво проявляється через притаманні йому 

функції. До таких відносяться такі: фіскальна; нормативна; розподілу; 

контролю [2, с. 53]. 

Фіскальна функція виражається через формування централізованих 

грошових фондів держави шляхом залучення додаткових, умовно вільних 

коштів. В умовах, коли структурний дефіцит державного бюджету є скоріше 

нормою, ніж винятком, актуальність цієї функції значно зростає. Часто 

державні позики є основним джерелом покриття дефіциту бюджету. 

Нормативна функція виявляється у дії держави через державний кредит 

на функціонування грошового обігу, стан кредитно-інвестиційного ринку, 
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рівень інфляції та стан економіки держави в цілому. Держава здійснює свою 

фінансову політику через державний кредит. 

Функція розподілу дозволяє спрямовувати грошові потоки для 

забезпечення збалансованого бюджету. Державна позика забезпечує 

рівномірний розподіл податкового тиску в часі. Крім того, за допомогою 

державного кредиту можна підвищити ефективність перерозподілу коштів 

всередині держави, як між різними адміністративно-територіальними 

одиницями, так і між галузями економіки. 

Функція контролю виражається в забезпеченні цільового використання 

кредитних ресурсів, обов’язковості та своєчасності їх повернення, 

правильного нарахування та виплати винагороди. При цьому контроль 

здійснюється на всіх етапах кредитної діяльності. 

Державний кредит реалізується у формі державних позик. 

Взаємовідносини щодо отримання державних позик, що встановлюються між 

державою, з одного боку, та населенням та юридичними особами, з іншого, 

характеризуються такими ознаками [3, с. 169]. 

1. За державних позик позичальником є держава, яка залучає кошти на 

свої потреби на основі погашення. Кредиторами держави виступають 

юридичні та фізичні особи, які надають державі свої кошти у тимчасове 

користування. 

2. Держава-позичальник в односторонньому порядку встановлює умови 

видачі, строки, порядок здійснення та погашення позик, вона також визначає 

свої зобов'язання щодо виплати прибутку за використання позикових коштів. 

3. Державні позики не забезпечені заставою чи іншими матеріальними 

цінностями, вони гарантуються фінансовими ресурсами держави. Щорічно 

законом про державний бюджет передбачені певні суми для виплати доходу 

та погашення кредитів. 

Отже, державний кредит – це інститут особливої частини фінансового 

права, що об’єднує та регулює однорідну групу фінансових правовідносин 

щодо мобілізації тимчасово вільних коштів підприємств, банків, заощаджень 
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населення на загальнодержавні потреби та є однією з форм фінансового права. 

участі фізичних та юридичних осіб у формуванні державного фонду держави. 
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МОНІТОРИНГ ТЕМПІВ ІНФЛЯНЦІЇ ТА ОЦНКА ЖИТТЄВОГО 

РІВНЯ НАСЕЛЕННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

Шара Вікторія Іванівна, асистент, Кременчуцький національний університет 

імені Михайла Остроградського 

Савєлова Анна Дмитрівна, студентка кафедри економіки, Кременчуцький 

національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Протягом останніх кількох років соціально-економічний розвиток 

України, який оцінюється рівнем забезпечення населення усіма видами благ, 

характеризується значною неоднозначністю, що зумовлювалося негативним 

впливом інфляційних процесів. Як наслідок, відчутно зменшилися доходи і 

збільшилися витати домогосподарств, зазнав змін і перерозподілу споживчий 

кошик. Значення і динаміка Індексу споживчих цін на товари та послуги 

неоднакові в усіх областях України, тому актуальним є дослідження життєвого 

рівня населення на регіональному рівні. 

За об’єкт дослідження було обрано Полтавську область, один із 

головних промислових і сільськогосподарських центрів України.  

Рис.1 демонструє низькі темпи загальнодержавної і регіональної 

інфляції протягом 2018-2020 рр. порівняно із періодом 2014-2017 рр. 
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Рис.1 Динаміка Індексу споживчих цін на товари та послуги, % до 

попереднього року (сформовано авторами на основі [1], [2]) 

 

Державний і регіональний показники мають незначні відхилення у своїх 

значеннях, при цьому потрібно відзначити, що темпи інфляції мали спадаючу 

динаміку протягом 2015-2020 рр., тоді як загальнонаціональний інфляції 

неістотно, але збільшувався у 2017 р. 

 

Рис. 2 Динаміка Індексу споживчих цін на товари та послуги за основними 

статтями, % до попереднього року (сформовано авторами на основі [1]) 
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Рис.3 - Динаміка Індексу споживчих цін на товари та послуги Полтавської 

області за основними статтями, % до попереднього року (сформовано 

авторами на основі [2]) 

 

Важливим є дослідження основних складових Індексу споживчих цін на 

товари та послуги. Згідно рис.2 і рис.3, станом на 2020 р. істотно більшими у 

Полтавській області є показники «Охорона здоров’я» (105,3 – на 

загальнодержавному рівні, 110,5 – на Полтавщині), «Транспорт» (98,1 – на 

загальнодержавному рівні, 102,0 – на Полтавщині), «Житло, вода, 

електроенергія, газ та інші види палива» (97,0 – на загальнодержавному рівні, 

109,7 – на Полтавщині). Позитивним можна вважати менше порівняно із 

загальнонаціональним показники «Зв’язок» (106,5 – на загальнодержавному 

рівні, 100,5 – на Полтавщині) та «Освіта» (113,6 – на загальнодержавному 

рівні, 107,1 – на Полтавщині).   

Аналіз рис.4 дає підстави оцінювати інфляцію в Полтавській області 

протягом січня-жовтня 2021 р. як незначну, незважаючи на проміжні значення 

показників «Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива» (107,1 – у 

січні, 108,7 - у травні) та «Одяг і взуття» (109,9), «Освіта» (117,4) у вересні. 
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Рис.4 - Індекси споживчих цін на товари та послуги в Полтавській області 

протягом січня-жовтня 2021 р., % до попереднього місяця (сформовано 

авторами на основі [2]) 

У розрізі питання взаємозв’язку між інфляцією і рівня життя населення 

необхідно приділити увагу показникам доходу і витрат населення.  

Кількість населення Полтавщини із середньодушовими доходами у 

місяць, нижчими прожиткового мінімуму скорочувалася протягом 2014-2017 

рр. і в 2017 р., згідно рис.5, досягла мінімального значення, що є свідченням 

про відновлення платоспроможності населення і можливість власного 

забезпечення принаймні основними групами продукції і товарами першої 

необхідності.  

 

Рис.5 – Чисельність населення у Полтавській області із середньодушовими 

еквівалентними загальними доходами у місяць, нижчими законодавчо 

встановленого прожиткового мінімуму (сформовано авторами на основі [2]) 
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Проте за період 2017-2018рр. та 2019-2020 рр. спостерігаються негативні 

зміни показника, незважаючи на досить невеликі темпи інфляції за цей період. 

Водночас сукупні витрати домогосподарств зростали потягом усього 

досліджуваного періоду. У структурі витрат переважали статті «Продукти 

харчування та безалкогольні напої», «Непродовольчі товари та послуги».   

Незважаючи на зменшення витрат на «Житло, вода, електроенергія, газ 

та інші види палива», а також, комунальні послуги, вони займають значну 

частину у споживчому кошику. 

 

Рис.6 – Динаміка сукупних витрат у Полтавській області в середньому за 

місяць у розрахунку на одне домогосподарство (грн) та динаміка їх 

структури (%) (сформовано авторами на основі [2]) 

 

Проведене дослідження дозволяє зробити висновок про низькі темпи 

інфляції як на державному, так і на регіональному рівнях. Проте небезпечними 

сигналами є зростання чисельності населення із місячним доходом, нижчим 

від встановленого прожиткового мінімуму, а також, на співвідношення витрат 

домогосподарств. Значні частки витрат на продукти харчування та комунальні 

послуги є ознаками країн 3-го рівня із дуже низьким соціальним становищем, 

це слугує підставою для поновлення державного регулювання над цінами 
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продуктів харчування; посилення контролю за цінами, встановлення пільг і 

надання населенню допомог з послуг «Житло, вода, електроенергія, газ та інші 

види палива», «Оплата житла, комунальних продуктів та послуг». 
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ 

ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ 

 

Маслак Ольга Іванівна, д.е.н., проф., зав. кафедри економіки,  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

Динько Іван Юрійович, аспірант кафедри економіки,  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

Матвієць Вікторія Вікторівна, магістрантка кафедри економіки, 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

Починати побудову трансформаційної стратегії слід з визначенням цілі 

компанії: якщо не зрозуміти з самого початку, до чого прагнути, важко оцінити 

значення стратегічних рішень на наступних етапах вибору. Не слід забувати, 

що створення стратегії – ітеративний процес, і необхідно повертатися назад і 

уточнювати своє прагнення до перемоги з урахуванням варіантів, обраних на 

більш пізніх етапах. 

Трансформаційні стратегії підприємств потребують фінансового 

забезпечення та виявлення інвестиційних ризиків. Зокрема, це можна зробити 

наступними способами: на основі аналізу фінансової звітності, дохідності 

акцій, шляхом детального розгляду угоди або спілкування з менеджментом. 

Перший спосіб – на основі аналізу фінансової звітності 

(використовуються відносні показники на основі порівняння з компаніями, 

аналогічними об’єкту поглинання). Фінансове забезпечення стратегії 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.pl.ukrstat.gov.ua/
https://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SD%20Project_Ukraine_version%203-2-1.pdf
https://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SD%20Project_Ukraine_version%203-2-1.pdf
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підприємства оцінюють, порівнюючи компанії зі схожим досвідом та ті, які 

такого досвіду не мали. Використання фінансової звітності забезпечує 

достовірність результатів. Однак такий спосіб оцінки побудований на 

історичній інформації, а нематеріальні активи можуть бути оцінені 

некоректно. Другий спосіб – на основі дохідності акцій (досліджується 

безпосередній вплив угоди на зміни доходів акціонерів) дохідність для одного 

дня розраховують шляхом співвідношення зміни курсу акцій та виплачених 

дивідендів до ціни акцій за день до оголошення інформації щодо 

злиття/поглинання. Такий підхід пояснюється тим, що ціна акцій слугує 

відображенням вартості очікуваних грошових потоків. Водночас такий спосіб 

малодієвий для неліквідних фондових ринків, в тому числі і українського.   

Третій спосіб – опитування менеджерів (використовуються 

стандартизовані анкети). У ході здійснення стандартизованих опитувань 

можуть стати відомими аспекти, проігноровані фондовим ринком, які однак 

вплинули на вартість фінансового забезпечення трансформаційної стратегії. 

Ще один спосіб – детальний розгляд угоди. Перевагами застосування 

даного способу виступає обєктивність результатів та використання 

інсайдерської інформації. Однак успішність оцінки залежить не тільки від 

точної оцінки вартості бізнесу, а й успішності курування 

внутрішньоорганізаційними процесами компаній, що об’єднуються. 
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4  

МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ 

СТРУКТУР  

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ CRM-

СИСТЕМ У ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Голуб Діана Русланівна, здобувачка другого рівня вищої освіти 

Національний університет «Чернігівська політехніка» 

Соломаха Ірина Володимирівна, к.е.н., доцент,  

доцент кафедри підприємництва і торгівлі,  

Національний університет «Чернігівська політехніка» 

 

В епоху цифрової економіки комунікація переходить в електронний 

вимір не лише у зв’язку «підприємство–споживач», а і усередині бізнесу. 

Вдалим рішенням щодо поєднання зовнішнього комунікаційного середовища 

із внутрішніми інформаційними зв’язками є впровадження CRM–системи, що 

спрямована на оптимізацію більшості бізнес-процесів на підприємстві, в 

установі чи організації. 

Сучасна CRM спрямована на вивчення ринку і конкретних потреб 

клієнтів. На основі цих знань розробляють нові товари або послуги, і таким 

чином компанія досягає намічених цілей та поліпшує свої фінансові 

показники. Проте метою впровадження будь-якої CRM–системи є підвищення 

продажу за рахунок: отримання більшого числа нових клієнтів; зростання 

суми середнього чека; збільшення кількості повторних продажів; зниження 

витрат на пошук і аналіз інформації; оцінювання ефективності роботи відділу 

продажу [3]. 

Таким чином, організація впровадження CRM передбачає підхід, що 

полягає у створенні і утриманні унікальних конкурентних переваг за рахунок 

кваліфікованого управління взаєминами з клієнтами. 

Важливим елементом у використанні CRM–систем є забезпечення 

захищеності даних як управлінського процесу так і клієнтської бази, адже в 
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середині CRM–системи, якщо вона розміщена на окремому сервері, вони 

перебувають у захищеному середовищі. 

Для розвитку бізнесу необхідна автоматизація всіх типових процесів та 

завдань, що вирішує керівництво. Це може бути контроль роботи менеджерів, 

контроль каналів приходу нових клієнтів, різноманітні звіти та аналітика 

тощо. CRM–система має здатність сама аналізувати необхідний спектр 

аналітики, формувати завдання для виконання, а керівництво зможе отримати 

звіт про виконання цих завдань. Відповідно це економить час керівництва, що 

може бути використаний для розвитку бізнесу, а не виконання щоденних 

рутинних операцій [1]. 

Для того, щоб об’єднати і простежити ключові показники ефективності 

у CRM–системах, є багатофакторний, багатоваріативний розрахунок КРІ, 

котрий може бути розрахований для будь-якого співробітника. Це допомагає 

керівництву окреслити цінності й завдання для працівників, а також 

досліджувати бізнес-показники.  

Однак, згідно з концепцією впровадження будь-яких змін у роботу 

організації, персонал різних рівнів може спершу негативно відреагувати на 

застосування CRM–системи. Зокрема, етапи сприйняття в колективі 

впровадження CRM–системи зображені на рис. 1.  

 

Рис. 1. Рівні організаційного впровадження СRM–системи у роботу підприємства 
Джерело: власна розробка автора на основі [3]. 

 

Керованість даними

цифрові дані є первинними при ухваленні рішень стратегія базується на цифровій обробці даних

Розуміння масивів даних

використання цифрових даних у бізнес-процесах формується креативний рівень використання даних

Орієнтування на цифрові джерела

компанія розпочинає використовувати дані формується аналітичне підгрунтя управлінських рішень

Освідомленість про цифрові дані

персонал цікавиться можливостями

Супротив цифровому середовищу

працівники неоохоче сприймають нововведення
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Успішно пройшовши рівні зазначені на рис. 1, підприємство одержить 

підвищену продуктивність та впевненість персоналу, реалістичніші прогнози 

щодо продажу, зниження стресу в командах з продажу, швидші та значущіші 

(ефективніші) ділові зустрічі, кращу координація між маркетингом, продажем 

та сервісом. Хоча наведені приклади стосуються підприємств з командами з 

продажу, вони також доречні для компаній з іншою структурою та 

організацією [2]. 

Висновки. CRM–технологія, що об’єднує маркетинг та продажі. Дуже 

часто ці два відділи борються за головну роль, проте по суті найголовнішим є 

ефективність бізнесу. Саме тому складається враження, що маркетологи та 

менеджери з продажів розмовляють різними мовами, адже перебувають на 

різних технологічних платформах і працюють у різних інформаційних 

середовищах, де не перетинаються один з одним. Кожен з них має свої цілі, 

завдання, інструменти, а отже, не знає, чим займається сусідній відділ. Отож, 

для того, щоб управління маркетингом та продажами побудувати таким 

чином, щоб ефективність була спільною, насамперед потрібно забезпечити 

єдиний інформаційний простір. Упровадивши CRM–систему в роботу відділів 

маркетингу та продажу, можна об’єднати не лише ці два відділи для 

цілеспрямованої праці, а й ефективно узгодити роботу всіх служб. 
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В умовах інформаційної економіки основним фактором успішної 

діяльності підприємства та його розвитку є його інтелектуальний потенціал. 

Здійснення інноваційної діяльності є неможливим без високого рівня 

інноваційного потенціалу.  

Тому на сьогоднішній день особливої актуальності набувають питання 

формування оптимального інструментарію управління інтелектуальним 

потенціалом підприємства та його основних складових.  

Створення та впровадження у виробництво нових продуктів та процесів, 

використання інноваційних технологій в управлінні є передумовою для успіху 

на ринку, забезпечення високого рівня конкурентоспроможності, соціально-

економічного розвитку підприємства у довгостроковій перспективі. 

Ефективність даного процесу напряму залежить від наявності у підприємства  

інтелектуального потенціалу, що включає  творчі можливості  працівників до 

створення та впровадження  розробок, наявність інтелектуальних продуктів та 

об`єктів інтелектуальної власності, а також організаційні та технічні 

можливості для їх використання. 

Основні складові інтелектуального потенціалу підприємства 

представлено на схемі (рис. 1). 

Таким чином, інтелектуальний потенціал підприємства включає його 

інтелектуальний капітал, ефективність його використання та можливості для 

майбутнього розвитку. 
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Рис. 1. Основні складові інтелектуального потенціалу підприємства [1] 

 

Отже, про високий інтелектуальний потенціал підприємства ми можемо 

говорити тоді, коли воно не просто має людський, організаційний та 

клієнтський капітал, але й забезпечує його ефективне використання та 

розвиток, а також виявляє можливості та здійснює стратегічне планування 

такого розвитку. 
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В соответствии с законом возвышения потребностей и прогрессивного 

роста экономики индустрия туризма во многих странах является основным 

источником роста, так как они получают большую часть своей иностранной 

валюты за счет индустрии туризма. В настоящее время одним из самых 

захватывающих видов туризма, которого с нетерпением ждет и Украина, 

является космический туризм. Теперь космос - последний туристический 

рубеж для всех. Главный вопрос, который возникает, заключается в том, могут 

ли космические законы для такой страны, как Украина, отважиться на 

территорию космического туризма, поскольку для начала необходимо понять, 

как космический туризм может принести новый источник процветания 

системе украинского туризма. 

Космический туризм представляет собой необычный туризм, который 

позволяет позволяющий туристу или группе туристов попасть на земную 

орбиту и в космос [1]. Разрешение на космический туризм выдается 

национальными властями в соответствии с соответствующими правовыми 

положениями космического права.  

https://tourlib.net/statti_tourism/arsentjev.htm
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Есть определенные важные правовые требования, условия и 

ограничения, которым должна соответствовать квалифицированная 

космическая система, что является справедливым и для Украины особенно в 

сфере развития инфраструктуры космического туризма.  Наиболее важные 

правовые требования [2],  которым должна соответствовать система 

космического туризма, могут быть сведены к следующим положениям: 

1. Система космического туризма должна соответствовать ожиданиям 

участников космического путешествия, т.е. самому желаемому моменту: 

взгляду на Землю из космоса и ощущению невесомости. Поэтому конструкция 

транспортного средства должны обеспечивать достаточное количество окон и 

достаточное внутреннее пространство для полета. 

2. Орбита с большим наклоном является благоприятной, так как она 

покрывает значительную часть земной поверхности. 

3. По медицинским показаниям уровень разгона космического корабля 

при его взлете должен быть ниже 3G. 

4. Несмотря на то, что большинство потенциальных космических 

туристов предпочитают более длительные космические поездки, 

рекомендуется ограничить космический тур несколькими часами, чтобы 

избежать космической болезни. Не существует общего ограничения по 

времени, когда турист не может заболеть космической болезнью, однако 

медицина доказывает, что в первые часы космического полета вероятность 

заболеть  космической болезнью находится на более низком уровне. 

5. Уменьшая время полета, некоторые космические туристы могут 

подумать, что за свои деньги они не получат достаточного туристического 

продукта (обслуживания). Чтобы компенсировать это ощущение, перед 

каждым космическим полетом следует устраивать своего рода роскошный 

космический лагерь. Предоставляя техническую информацию, наблюдение за 

состоянием здоровья и профессиональную космическую подготовку, 

космический лагерь усилит ощущение того, что вы станете «настоящим 

https://lexforti.com/legal-news/space-tourism-legal-issues-and-challenges-in-reference-to-india/#_ftn17
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космонавтом». Отличный психологический импульс для привлечения 

клиентов. 

6. В целом, для подтверждения состояния здоровья космических 

туристов требуются соответствующие процедуры. В связи с тем, что 

некоторым туристам будет отказано в космическом полете по медицинским 

причинам, рекомендуется провести надлежащие медицинские осмотры, лучше 

всего в связи с космическими лагерями. 

7. Главным ограничительным фактором является соответствие 

предложений космического туризма возможностям спроса на данный вид 

туризма. Проведенный авторами анализ рынка космического туризма 

показывает, что достаточный для возможной окупаемости спрос на 

космический туризм может быть установлен при ценах для туристов на билеты 

в космос  не более 50 000 долларов. 

Другим важным аспектом, помимо объектов инфраструктуры, является 

надлежащее лицензирование и авторизация космических объектов и 

космических туристов. Правительство страны, в которой практикуется 

космический туризм, должно проявить инициативу в надлежащем обучении 

потенциальных туристов, а также должны быть предприняты программы 

повышения осведомленности. В таких странах, как США, существует 

различная национальная политика по разрешению и наблюдению за 

космическими объектами и людьми. Другой аспект – юридическая 

ответственность государства. Что касается политики на государственном 

уровне в случаях ответственности государства за МКС, 

межправительственное соглашение, принятое различными странами еще в 

1998 году, кажется эффективным. Для продвижения государственной 

деятельности, особенно коммерческой деятельности в такой стране, как 

Украина, членство в таком соглашении будет эффективным. Самая большая 

проблема, стоящая перед нашей страной - это выделение средств на 

выполнение всех вышеупомянутых требований. Чтобы решить эту проблему, 



66 
 

необходимо принять эффективную и реально осуществимую национальную 

космическую политику. 

Различные украинские министерства разработали новые схемы и 

выделяют ресурсы для поддержки космической отрасли в нашей 

стране. Поскольку эта отрасль будет включать в себя большое количество 

высокотехнологичного оборудования, нет необходимости говорить, что со 

временем она превратится в одну из самых дорогих отраслей, потребляющих 

много государственных ресурсов из национального бюджета. Следовательно, 

также необходимо увидеть, какой процент украинцев с таким располагаемым 

доходом действительно может позволить себе роскошь космического 

туризма. Также необходимо проанализировать, насколько конкурентоспособной 

будет отрасль космического туризма по сравнению с отраслями наземного 

туризма. Поскольку этот вариант очень увлекателен, необходимо понять, 

сможет ли он доминировать на туристическом рынке таким образом, чтобы 

реально конкурировать с отраслями индустрии наземного туризма.  

 

Список литературы: 
 

1. Космический туризм // Материал из Википедии - свободной 

энциклопедии - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Космический_туризм.   

2. Sven Abitzsch (1996) Prospects of Spase Tourism. URL: 

http://www.spacefuture.com/archive/prospects_of_space_tourism.shtml 

3. Kocziszky G., Veres Somosi M., Kobielieva T.O. Compliance risk in the 

enterprise // Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, 

перспективи, ефективність "Форвард-2017": тр. 8-ї Міжнар. наук.-практ. 

Internet-конф. студ. та молод. вчених. Харків : НТУ «ХПІ», 2017. С. 54-57. 

4. Кosenko A.P., Kobielieva T.O., Tkachova N.P. The definition of industry park 

electrical  products // Scientific bulletin of Polissia.  Part 2. № 3 (11). 2017. Р. 43-50. 

5. Кosenko A.P., Kobielieva T.O., Tkachova N.P. Forecasting industry park 

electrical products // Scientific bulletin of Polissia. 2017. Part 2. № 4 (12). Р. 106-111. 

6. Косенко А.П., Кобелева Т.А., Товажнянский В.Л.  Диверсификация 

направлений технологического мониторинга с использованием 

тригонометрических функций // Стратегические ориентиры развития 

инновационной деятельности. – за ред. П.Г.Перервы, О.И.Савченко.  Харьков 

: «Щедра садиба плюс», 2013. С. 109-117. 

7. Pererva P.G., Kocziszky György, Szakaly D., Somosi Veres M. 

Technology transfer.- Kharkiv-Miskolc: NTU «KhPI», 2012.  668 p.   



67 
 

8. Pеrеrvа P.G., Kосziszky G., Sоmоsi Vеrеs M., Kоbiеliеvа T.А. Compliance 

prоgrаm: [tutorial] // Khаrkоv-Miskоlс : LTD «Planeta-prynt», 2019.– 689 p.   

9. Kobielieva T., Kocziszky G., Veres Somosi M. Compliance-technologies 

in marketing [Electronic resource] // MIND Journal. 2018.  № 5.  10 p.  URI: 

https://mindjournal.wseh.pl/sites/default/files/article/09-18/compliance-

technologies_in_marketing.pdf. 

10. Товажнянський В.Л., Перерва П.Г., Кобєлєва Т.О., Гладенко І.В. 

Мониторинг производственно-коммерческой деятельности промышленного 

предприятия // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : 

Технический прогресс и эффективность производства.  Харьков : НТУ 

"ХПИ", 2009.  № 36-1. С. 12-22. 

11. Перерва П.Г. Трудоустройство без проблем (искусство 

самомаркетинга). – Харьков : Фактор, 2009. – 480 с. 

12. Гончарова Н.П., Перерва П.Г., Яковлев А.И. Маркетинг 

инновационного процесса // Учебное пособие - К.: ВИРА-Р, 1998.- 267с. 

13. Перерва П.Г. Управление маркетингом на машиностроительном 

предприятии / Учеб.пособие.‐ Харьков : «Основа», 1993.‐ 288с. 

14. Гончарова Н.П., Перерва П.Г., Яковлев А.И. Новые технологические 

системы: качество, потребность, эффективность. К.: Наукова думка, 1989.- 176с. 

15. Перерва П.Г. Самомаркетинг менеджера и бизнесмена.- Ростов н/Д: 

Феникс, 2003. - 592 с.  

16. Pererva P.G, Kobielieva T.O., Tkachova N.P. Investigation of the role of 

venture companies in the early stages of the product life cycle // Науковий вісник 

Полісся. 2017. № 2 (10). Ч.2. С.144-149. URI: http://ir.stu.cn.ua/123456789/15196 

 

 

ДО ПИТАННЯ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ  УПРАВЛІННЯ 

КОНКУРЕНТНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Романчик Тетяна Володимирівна, к.е.н., доцент,  

доцент кафедри економіки та маркетингу,  

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

Селіванов Максим Володимирович, студент 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

 

Сучасна ринкова економіка України формується та розвивається 

одночасно із загостренням конкурентної боротьби у світі, яка з кожним роком 

набуває більш глобальних масштабів. За таких умов можливості стабільного 

економічного зростання як в цілому економіки України, так й окремого 

товаровиробника багато в чому залежать від ефективного рішення такого 
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питання, як підвищення рівня конкурентоспроможності кожного із суб’єктів 

господарювання. 

В сучасних умовах для того, щоб підприємство могло зберегти 

конкурентоздатність, воно повинно вирішити широкий спектр питань від 

техніко-економічних до соціальних. При цьому до фундаментальних 

відноситься питання про те, яка повинна бути стратегія управління 

підприємством для забезпечення створення і розвитку його конкурентного 

потенціалу [1]. 

Одним з основних чинників, що впливає на конкурентоспроможність, 

прибутковість та досягнення відповідного рівня у сфері управління 

підприємством є повнота використання можливостей даного підприємства, 

його потенціалу. Потенціал підприємства - це не тільки наявні для 

використання ресурси та можливості підприємства, це й здатність 

підприємства ефективно їх використовувати. 

Підвищення ефективності використання потенціалу підприємства 

вимагає його структуризації, тобто розкладання на окремі елементи, 

встановлення їх функцій і зв’язків [2].  

Оптимізація  структури потенціалу підприємства залежить від 

взаємодії його окремих складових. Розмаїття внутрішньої структури 

підприємства, стану та рівня його господарської діяльності зумовлюється 

саме варіативністю поєднання складових його ресурсного потенціалу. 

При здійсненні аналізу внутрішнього стану підприємства необхідно 

дотримуватися наступних принципів: обґрунтований вибір інструментарію 

діагностики; використання об’єктивної, повної та достовірної інформації про 

стан структурних елементів потенціалу підприємства,  його внутрішнього 

середовища; виявлення причин змін внутрішніх чинників; комплексний та 

системний характер; об’єктивність оцінки результатів. 

Результати діагностики ресурсного потенціалу та загального стану 

підприємства у конкурентному середовищі використовуються у процесі 

визначення можливих перспектив подальшого розвитку підприємства. З 
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метою підвищення обґрунтованості визначення перспектив розвитку 

суб’єктів господарювання та виявлення можливостей впливу на зовнішнє 

оточення як підставу доцільно використовувати кількісну оцінку взаємодії 

підприємства із зовнішнім середовищем. 

З метою оптимізації структури потенціалу підприємства варто 

періодично здійснювати аналіз внутрішнього середовища економічної 

системи за наступними напрямками [3]: 

- рівень ефективності існуючої (поточної) стратегії; 

- виявлення сильних та слабких сторін економічної системи, її 

потенціальних можливостей та небезпек; 

- рівень конкурентних позицій  економічної системи на ринку; 

- ефективність цінової політики; 

- обґрунтованість витрат; 

- вагомість досягнутих результатів тощо. 

За результатами аналізу внутрішнього середовища підприємства слід 

розглядати альтернативні варіанти можливих змін структури потенціалу 

економічної системи. 

Таким чином, оптимізація конкурентного потенціалу підприємства є 

наслідком оптимізації управлінських рішень щодо виявлення його сильних 

та слабких сторін, потенціальних можливостей та небезпек, управління 

рівнем конкурентних позицій економічної системи на ринку. А тому 

нагальною необхідністю на кожному підприємстві є створення ефективної 

системи управління конкурентним потенціалом з метою забезпечення 

управління рівнем конкурентоспроможності підприємства [2]. 
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Ценообразование на продукт - один из важнейших аспектов 

маркетинговой стратегии каждого предпринимателя. Как правило, стратегии 

ценообразования включают следующие пять стратегий. 

1. Ценообразование по принципу «затраты плюс» - простой расчет затрат 

и добавление наценки. 

2. Конкурентоспособное ценообразование - установление цены на основе 

того, что взимает конкуренция. 

3. Ценообразование на основе ценности - установка цены на основе того, 

насколько покупатель считает, что стоит то, что вы продаете. 

4. Снижение цен - установка высокой цены и ее снижение по мере развития 

рынка. 

5. Ценообразование за проникновение - установка низкой цены для выхода 

на конкурентный рынок и ее последующее повышение. 

Результаты проведенного исследования говорят о том, что 

предприниматели часто использовали ценообразование, основанное на 

затратах, потому что это проще. Они также могут копировать цены своих 

конкурентов, что, хотя и не идеально, но является немного лучшей стратегией. 

Принятие решения о том, сколько будет взиматься плата за 

определенный продукт, требует большего научно-методического 

обоснования, чем простой расчет затрат и добавление определенной рыночной 

наценки. На наш взгляд, сумма денег, которую потребитель (покупатель) готов 
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заплатить за продукт, далеко не всегда тесно связана с затратами на его 

производство и сбыт и во многом зависит от того, насколько они ценят 

продукт или услугу, которые покупают. 

В рыночной экономике, на наш взгляд, все предприниматели должны 

использовать ценообразование, основанное на стоимости. Однако,  здесь 

возможны и некоторые другие варианты. Предприниматели, которые 

продают товарные услуги или товары, например складские помещения или 

простые белые футболки, с большей вероятностью будут конкурировать за 

счет низких издержек и низких цен. Для предпринимателей, предлагающих 

товары, которые выделяются на рынке, например изделия кустарного 

промысла, высокотехнологичные товары или 

уникальные  услуги,  ценообразование на основе ценности поможет лучше 

передать ценность, которую они предлагают. 

Выяснение того, насколько потребитель (покупатель) ценит продукт или 

услугу, которые ему предлагаются на рынке, и установление соответствующей 

цены, предлагается назвать  ценообразованием на основе ценности. Это 

метод, который, на наш взгляд, следует использовать большему количеству 

предпринимателей. 

Определим теоретико-методическу структуру перехода к цене, 

основанной на стоимости, в которую предлагается включить следующие 

элементы.   

1. Выбор продукта-аналога, сопоставимого с данным товаром и 

определение цен, которые являются приемлемыми для его потребителя.  

2. Проведение сравнения рыночно-потребительских характеристик 

аналога и данного товара, нахождение существенных (с точки зрения 

потребителя) отличий.  

3. Оценка найденных различий  с финансовой точки зрения. 

4. Учет всех положительных и отрицательных аспектов данного 

продукта  для объективного формирования уровня цены.  
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5. Необходимо убедиться в том,  что ценность данного продукта для 

потенциального потребителя  находится выше затрат на его производство и 

сбыт.  

6. Осуществление коммуникаций с потенциальными потребителями с 

демонстрацией постулата приемлемой для них цены на данный продукт.  

7. Формирование ценового диапазона на товар и сравнение его с  

ценовыми ожиданиями потребителей (если существует устоявшийся рынок).  

При ценообразовании на основе ценности воспринимаемая ценность для 

потребителя (покупателя)  в первую очередь зависит от того, насколько 

хорошо она соответствует его потребностям и желаниям. При этом 

предприятие имеет возможность получить ценовое конкурентное 

преимущество на целевом рынке с использованием следующих способов. 

1. Цена (ценовой диапазон) в большей мере соответствует ценовым 

предпочтениям потребителя (покупателя)   

2. Ценообразование на основе ценности позволяет получить больший 

объем прибыли, а это означает, что оно можете приобретать больше 

ресурсов и развивать свой бизнес. 

3. Когда цена не работает, ответ заключается не только в ее снижении, но 

и в определении того, как она может лучше соответствовать 

потребительской ценности. Это может означать адаптацию продукта к 

рынку. Ценообразование должно соответствовать вашему целевому 

рынку 

Подводя итог, можно сказать, что ценообразование - один из наиболее 

важных аспектов рыночной стратегии изготовителя (продавца, поставщика), 

которое также обязательно включает в себя продвижение, размещение (или 

распространение). При установлении цены на товар,  важно понимать, что она 

предназначена не для предприятия-изготовителя и его сотрудников, а для его 

целевых потребителей. Все стратегии ценообразования - проблема о двух 

концах. То, что привлекает одних потребителей, отталкивает 

других. Невозможно быть  всем для всех. Но всегда нужно помнить о том, что 
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цена должна быть такой, по которой потребитель хотел бы приобрести данный 

товар. Поэтому необходимо использовать такую ценовую стратегию, которая 

в наибольшей мере соответствует данному целевому рынку. 
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чи допоможе це вирішити поставлені завдання, і як оцінити переваги, що 

отримуються? При цьому, якщо відійти від занадто оптимістичних уявлень, то 

ефективність виведення ІТ-послуг на аутсорсинг виявляється не завжди 

однозначною. 

Управління процесом вибору та економічного обґрунтування аутсорсера 

– досить складний процес. При цьому якість управління критично важлива для 

успішного вибору найкращого постачальника ІТ-послуг. Обґрунтування 

вибору аутсорсеров - постачальників керованих ІТ-послуг пропонується 

проводити з урахуванням 10 критеріїв, які, на наш погляд, допоможуть 

аутсорсі прийняти зважене і обґрунтоване рішення (рис.1). 

  
Рисунок 1 – Принципи вибору ефективного ІТ-аутсорсера 

Джерело: складено автором 

 

Потенційні переваги керованих ІТ-послуг можуть бути реалізовані при 

правильному виборі постачальника - аутсорсі повинен бути впевнений в тому, 

що аутсорсер здатний надати кваліфікованих фахівців, процеси і ресурси, 

якими не володіє підприємство аутсорсі. 

Вибору послуг потенційного аутсорсера повинен передувати процес 

детального вивчення ринку послуг ІТ-аутсорсингу за результатами якого 
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необхідно отримати детальну інформацію про кожного з можливих 

постачальників ІТ-послуг. Така інформація необхідна для проведення як 

кількісного, так і якісного аналізу в ході вибору конкретного ІТ-аутсорсера (рис.2). 

 

Рисунок 2 - Загальна послідовність прийняття рішення щодо 

використання на підприємстві ІТ-аутсорсингу 
Джерело: побудовано автором 
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або оголошувати конкурс, в процесі якого відбувається відбір ІТ-провайдера з 

надання інформаційних послуг. Оголошення та проведення конкурсу дозволяє 

найбільш повно оцінити можливості компаній-кандидатів, тому в разі великих 

контрактів є найкращим способом вибору аутсорсера. 

 

Список літератури: 

 

1. Pererva P.G, Kobielieva T.O., Tkachova N.P. Investigation of the role of 

venture companies in the early stages of the product life cycle // Науковий вісник 

Полісся. 2017. № 2 (10). Ч.2. С.144-149. URI: http://ir.stu.cn.ua/123456789/15196 

2. Kocziszky G., Veres Somosi M., Kobielieva T.O. Compliance risk in the 

enterprise // Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, 

перспективи, ефективність "Форвард-2017": тр. 8-ї Міжнар. наук.-практ. 

Internet-конф. студ. та молод. вчених. Харків : НТУ «ХПІ», 2017. С. 54-57. 

3. Кosenko A.P., Kobielieva T.O., Tkachova N.P. The definition of industry park 

electrical  products // Scientific bulletin of Polissia.  Part 2. № 3 (11). 2017. Р. 43-50. 

4. Кosenko A.P., Kobielieva T.O., Tkachova N.P. Forecasting industry park electrical 

products // Scientific bulletin of Polissia. 2017. Part 2. № 4 (12). Р. 106-111. 

5. Косенко А.П., Кобелева Т.А., Товажнянский В.Л.  Диверсификация 

направлений технологического мониторинга с использованием тригонометрических 

функций // Стратегические ориентиры развития инновационной 

деятельности. Харьков : «Щедра садиба плюс», 2013. С. 109-117. 

6. Pererva P.G., Kocziszky György, Szakaly D., Somosi Veres M. Technology 

transfer.- Kharkiv-Miskolc: NTU «KhPI», 2012.  668 p.   

7. Pеrеrvа P.G., Kосziszky G., Sоmоsi Vеrеs M., Kоbiеliеvа T.А. Compliance 

prоgrаm: [tutorial] // Khаrkоv-Miskоlс : LTD «Planeta-prynt», 2019.– 689 p.   

8. Kobielieva T., Kocziszky G., Veres Somosi M. Compliance-technologies in 

marketing [Electronic resource] // MIND Journal. 2018.  № 5.  10 p.  URI: 

https://mindjournal.wseh.pl/sites/default/files/article/09-18/compliance-

technologies_in_marketing.pdf. 

9. Товажнянський В.Л., Перерва П.Г., Кобєлєва Т.О., Гладенко І.В. 

Мониторинг производственно-коммерческой деятельности промышленного 

предприятия // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : 

Технический прогресс и эффективность производства.  Харьков : НТУ 

"ХПИ", 2009.  № 36-1. С. 12-22. 

10. Гончарова Н.П., Перерва П.Г., Яковлев А.И. Маркетинг инновационного 

процесса // Учебное пособие - К.: ВИРА-Р, 1998.- 267с. 

11. Перерва П.Г. Управление маркетингом на машиностроительном 

предприятии / Учеб.пособие.‐ Харьков : «Основа», 1993.‐ 288с. 

 

 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/15196


77 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

Перерва Петр Григорьевич, д.э.н., проф., заведующий кафедрой МИПиМЭВ 

Паймаш Анна Васильевна, аспирант 

Национальный технический университет «ХПИ», Харьков, Украина 

 

Согласно Всемирному докладу об инвалидности, опубликованному 

Всемирной организацией здравоохранения и Всемирным банком, люди с 

ограниченными возможностями составляют 15 процентов населения мира. 

Тем не менее, они далеко не адекватно представлены на рынках труда во всем 

мире. Люди с ограниченными возможностями с меньшей вероятностью 

принимают участие в предложении рабочей силы на рынке труда, имеют более 

высокий уровень безработицы и более низкий уровень занятости в целом, чем 

люди без инвалидности. Кроме того, они сталкиваются с более низким 

уровнем оплачиваемой занятости, которая обеспечивает финансовую 

безопасность или социальные льготы. Совершенно очевидно, что для их 

поддержки и содействия их участию на рынке труда необходима более 

благоприятная для инвалидов политика. 

Конвенция о правах инвалидов , принятая Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций в декабре 2006 года, устанавливает в 

статье 27 (по труду и занятости) право инвалидов на труд на равной основе с 

другими. Это означает, что они должны иметь такой же доступ к 

возможностям трудоустройства, вознаграждению и трудовым правам, что и 

люди без инвалидности. Точно так же  Положении в области устойчивого 

развития на период до 2030 года , которое было принято всеми государствами-

членами Организации Объединенных Наций в декабре 2015 года, определяет 

людей с ограниченными возможностями как одну из нескольких групп 

уязвимых людей, права которых должны быть защищены и расширены. Цели 

в области устойчивого развития, содержащиеся в данном Положении, прямо 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
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ссылаются на инвалидность в ряде задач, связанных с рынком труда, и 

связанных с ним показателей. 

Проведенные исследования показывают, что доля занятых среди 

инвалидов меньше, чем среди населения в целом. В 2020 году уровень 

занятости среди людей с ограниченными возможностями составил 67 

процентов по сравнению с 77 процентами среди населения в целом. По 

поручению правительства Статистическое управление Швеции  провело 

обследование положения на рынке труда лиц с ограниченными 

возможностями. В ходе опроса 16% населения в возрасте от 16 до 64 лет 

заявили, что имеют определенные ограничения [1]. Среди них 42% считают, 

что их трудоспособность сильно или частично снижена. При этом доля 

инвалидов, занятых в трудовых процессах, меньше, чем среди всего населения 

в целом.   

В 2020 году уровень занятости среди людей с ограниченными 

возможностями составил 67 процентов. Среди людей с инвалидностью, 

связанной с пониженной трудоспособностью, уровень безработицы составил 

52 процента. Соответствующий процент от общей численности населения 

составил 77 процентов.  

 

 

Рисунок 1 - Доля населения, занятого в трудовых процессах, %% 

Источник: построено авторами с использованием [1] 
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Доля инвалидов, работающих полный рабочий день, была значительно 

меньше, чем в общей численности населения. Среди работающих инвалидов  

только 70 процентов работают полный рабочий день. Среди лиц с ограниченными 

возможностями, связанных с пониженной трудоспособностью, этот показатель 

составил 58 процентов. Соответствующая доля среди всего населения 

составила 77 процентов. 

Доля женщин, работающих полный рабочий день ниже, чем 

аналогичный показатель для мужчин. Заметим, что это характерно как для 

людей с ограниченными возможностями, так и среди всего населения.  

Определенный интерес вызывают и такие результаты исследования: в 

2020 году уровень безработицы составил 9 процентов как среди людей с 

ограниченными возможностями, так и среди всего населения. Однако по доле 

безработных среди лиц с инвалидностью, предполагающей снижение 

трудоспособности, безработица была выше и составляла 17 процентов [1]. 
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Еволюція економіки відбувається через певні переходи: 

 від матеріальної (аграрна, промислова, послуг) до економіки уваги 

(потік інформації); 

 від економіки уваги до економіки участі (креативне лідерство, 

емоційність). 

Основою успішного менеджменту за часів економіки участі стають 

навички управління нематеріальними активами (інтелект, результати НДДКР, 

знання, досвід, творчість, нові підходи до управління). Актуальність: 

нематеріальні конкурентні переваги більш стійкі та мають велику цінність для 

бізнесу, зберігаються впродовж тривалого часу, їх складно відтворювати та 

імітувати. 

Дослідженням актуальних проблем менеджменту займаються як 

вітчизняні, так і закордонні вчені. Так сучасні зміни в управлінні людськими 

ресурсами вивчають Замлинський В., Лівінський А., Захарків І., Корнєєва Т. 

[1, с. 255]. Адізес І. досліджує вирішення актуальних проблем менеджменту 

через управління змінами [2, с. 139]. Бенніс У., Томас Р. аналізують вирішення 

проблем менеджменту через лідерство [3, с. 162]. Бриль І. систематизує 

https://mindjournal.wseh.pl/sites/default/files/article/09-18/compliance-technologies_in_marketing.pdf
https://mindjournal.wseh.pl/sites/default/files/article/09-18/compliance-technologies_in_marketing.pdf
http://ir.stu.cn.ua/123456789/15196
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використання нематеріальних активів підприємства [4, с. 51]. Даулинг Г. 

приділяє значну увагу репутації підприємства [5, с. 213]. Мельник О. 

розраховує вартість нематеріальних активів [6, с. 241]. Пайн Дж., Гілмор Дж. 

Характеризують сучасні умови через умови економіки вражень [7, с. 304]. 

Не дивлячись на різнобарвність напрямків вивчення проблем сучасного 

менеджменту, питання ефективного використання потенціалу нематеріальних 

активів підприємства залишається відкритим. Мета роботи полягає у розвитку 

сучасних інструментів використання потенціалу нематеріальних активів 

підприємства для вирішення актуальних проблем менеджменту. 

Методологія. Актуальні проблеми менеджменту: забезпечення 

гнучкості структур управління; зміна ринкових стратегій; визначення 

критеріїв ефективності роботи; слабка ініціатива; підбір та розвиток 

персоналу. 

Нематеріальні активи можна розділити на: техніко-технологічні 

(інноваційні) ресурси; маркетингові (клієнтські та організаційні) ресурси; 

когнітивні (людські, структурні та інформаційні) ресурси. 

Напрямки підвищення віддачі нематеріальних активів: використання 

інструментів формування нематеріальних активів (використання нових 

технологій, залучення працівників у процес управлінні персоналом); 

обмеження доступу співробітників до незахищених нематеріальних активів 

(програмне забезпечення, клієнти); проведення досліджень для розвитку в 

нових напрямах; підвищення цінності компанії (бізнес-аналітика); зміщення 

фокусу управляння на продуктивність. 

Репутація підприємства є комплексним індикатором для оцінки вартості 

нематеріальних активів. Репутація підприємства залежить від її сприйняття в 

певних категоріях (якість, менеджмент) різними зацікавленими сторонами 

(інвестори, клієнти, постачальники, співробітники, регулюючі органи, 

політики, неурядові організації). Елементи репутації організації: культура; 

авторитет керівництва; імідж на ринку (виконання зобов’язань; кредитна 

історія); стратегія (інновації); соціальна відповідальність. Корпоративна 
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культура дозволяє: залучити персонал до спільної справи; зміцнити системи 

соціальних відносин; підтримати індивідуальні ініціативи працівників; 

допомогти персоналу в досягненні особистого успіху; делегувати 

відповідальність. Авторитет керівника як загальновизнаний неформальний 

вплив на підлеглих (знання, моральні якості, досвід) формує умови розвитку 

бізнесу. На формування іміджу впливають: рекламні та PR-засоби; 

дизайнерські прийоми. Стратегія бізнесу визначає напрямок дій для 

забезпечення конкурентних переваг. Соціальна відповідальність дозволяє 

будувати продуктивні взаємини як в бізнес-організації так і поза її межами. 

Висновок. Управління нематеріальними активами є актуальним 

інструментом вирішення проблем менеджменту. Щодення робота менеджерів 

над створенням нематеріальних активів дозволяє: підтримати лояльність 

споживачів; налагодити зворотній зв’язок; забезпечити високу ефективність 

менеджменту; утримати конкурентні переваги на ринку;  
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Маркетинговая политика распределения – деятельность предприятия по 

планированию, реализации и контролю движения своих товаров к конечному 

потребителю с целью удовлетворения его потребностей и получения 

предприятием прибыли. Процесс доведения товара до потребителя – это, как 

правило, процесс взаимодействия с определенными организациями и 

физическими лицами, которых принято называть посредниками. Последние 

выступают субъектами, действующими в рамках созданных предприятием 

каналов распределения своей продукции. 

Распределительные службы имеют большое влияние на уровень 

коммерческого успеха промышленного предприятия, находясь в 

непосредственном контакте с ним и тем самым играя важную социальную 

роль в экономической жизни общества. Рыночная продажа товара - важная 

составляющая распределительных услуг, и тенденции ее развития во многом 

определяются интеграционными процессами в экономике. В связи с этим 

целью исследования является анализ основных тенденций развития 

дистрибуции и продаж на рынке промышленных товаров. Определены 

основные факторы, влияющие на уровень дистрибуции и продаж для решения 

данной проблемы на примере Украины как государства, характеризующегося 

высокой дифференциацией уровня развития рынка промышленных товаров  в 

своих регионах [1-9]. 

Результаты исследования сравниваются с работами различных авторов, 

которые также уделяют большое внимание различным показателям развития 

рыночного сектора распределения товаров и их взаимосвязи с уровнем 

возможностей потребителей. Таким образом, полученные результаты могут 
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быть использованы как при формировании стратегии развития продаж 

промышленных товаров как на государственном уровне, так и 

непосредственно на уровне отдельных бизнес-структур. 

Выделим четыре тенденции развития системы распределения [1]: 

1. Сокращение промежуточных звеньев распределительной цепочки, 

инициаторами которой выступают розничная торговля и изготовители. 

Крупнейшие производители могут позволить себе выполнять функции, ранее 

осуществляемые оптовой торговлей. Происходит интеграция розничной 

торговли и производства. 

2. Совершенствуются транспортные коммуникации, растет скорость 

передачи информации, а значит, уменьшается расстояние между владельцем 

торговой марки и потребителем, сокращается количество промежуточных 

звеньев в цепи распределения. 

3. Происходит дальнейшее (по направлению к потребителю) движение 

владельцев марки, что усиливает контроль за ценовой политикой. Развивается 

интеграция «вверх» по цепочке; особенно часто контроль за распределением 

продукции перенимают супермаркеты; степень влияния розничной торговли 

постоянно растет. 

4. Изменения в количестве и качестве свободного времени 

потребителей, а точнее экономия времени становится более приоритетной, 

чем экономия денег. А этим удачно пользуются все розничные торговцы, 

начиная от небольших магазинов в сельской местности и заканчивая 

огромными торговыми центрами, где потребитель может одновременно на 

одном месте удовлетворить разнообразные потребности. 

5. Совершенствование транспортных коммуникаций, механизация и 

автоматизация производства, инновационные подходы в обслуживании 

повлияли на повышение эффективности деятельности хозяйствующих 

субъектов, однако растет весомость процесса самообслуживания конечных 

покупателей. 

Таким образом, современная маркетинговая политика распределения 
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продукции предприятия – это комплекс действий и мер по заключению 

договоров, складирования, поддержки товарно-материальных запасов, 

транспортировки, непосредственно сбыта продукции и послепродажного 

обслуживания потребителей с целью максимального удовлетворения 

требований рынка (потребностей покупателей и потребителей) и эффективной 

продажи произведенной продукции (минимизации затрат на реализацию). 
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Розвиток туризму в Україні дає можливість залучати до цієї діяльності 

більш широкі верстви населення, а особливо людей з постійно або тимчасово 

обмеженою здатністю до мобільного пересування. Але такі люди потребують 

додаткової інфраструктури, розвиток якою буде запорукою успішного 

здійснення туристичних подорожей. 

Наукова література, законодавство України не дає однозначного 

визначення туризму для осіб з інвалідністю. Існують різні інтерпретації цього 

поняття, а саме: «туризм для людей з обмеженими можливостями», «туризм 

для населення з особливими потребами», «адаптивний туризм» [1, 2]. Але на 

нашу думку найбільш влучним є поняття «безбар’єрний туризм», оскільки 

саме перепони щодо пересування, розміщення, розташування стримують 

людей з особливими потребами здійснювати подорожі та відчувати себе 

повноцінними учасниками суспільного життя. 

Найбільш вагомими перепонами для осіб з особливими потребами щодо 

здійснення туристичних подорожей є: 

 недостатньо кваліфікований професійний персонал, здатний 

інформувати та консультувати про проблеми доступу; 

 значна частина недоступних аеропортів; 

 недоступність адаптованих та доступних готельних номерів, 

ресторанів, магазинів, туалетів та громадських місць; 
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 недоступні вулиці, транспортні послуги та інформація про доступні 

об'єкти щодо здійснення пересування за екскурсійними маршрутами.  

В сучасних складних умовах розвитку туристичної галузі, що 

вимушують Україну закривати свої кордони, необхідно приділяти більше 

уваги розвитку внутрішнього туризму, що дасть можливість залучити до цієї 

діяльності людей з особливими потребами. Але стосовно внутрішнього 

туризму в Україні варто зазначити, що відсутність достатньої кількості 

цікавих екскурсійних маршрутів стримує його розвиток. За даними 

Державного агентства України з туризму та курортів, розроблених 

краєзнавчих програм залишилося не більше 1,5 тис., при цьому більшість із 

них існує на папері [3]. Також стримує внутрішній туризм якість надаваних 

послуг і їх вартість, яка на порядок вище, ніж за кордоном.  

Історико-культурний потенціал, матеріальні та духовні цінності народу 

мають важливе значення для розвитку туризму в Україні. Пам'ятки культури, 

історії, архітектури, народної творчості - усе надбання українського народу 

відрізняється унікальністю і неповторністю, тож не може не привертати уваги 

туристів, адже людині завжди було притаманно цікавитися культурою та 

мистецтвом різних етнічних груп [4]. 

Невичерпні екскурсійні ресурси багатьох регіонів нашої країни разом з 

глибинним національним духовним корінням і традиціями українського 

народу дають підставу стверджувати, що саме екскурсії можуть стати 

активним і змістовним засобом гармонізації особистості, її духовного 

зростання. Вони є джерелом нової інформації, нових вражень і відчуттів. 

Екскурсія є важливим засобом вивчення історії рідного краю, залучення 

туристів з особливими потребами до пізнання історико-культурної спадщини, 

яку залишили нам попередні покоління. Об'єктивне і всебічне вивчення історії, 

історико-культурної спадщини мають стати основою організації екскурсійної 

справи в Україні на сучасному етапі. 
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Багатий екскурсійний потенціал має і невелике наддніпрянське місто 

Кременчук – місто обласного підпорядкування в Полтавській області України, 

адміністративний центр Кременчуцького району. Кременчук багатий на 

пам'ятники та меморіальні дошки, а також на надзвичайні історичні події які в 

ньому трапилися, що дає можливість розробити багато нових туристичних 

маршрутів з урахуванням особливих потреб туристів.  

Ураховуючи вище наведене можна сформувати пропозиції щодо 

перспектив розвитку безбар’єрного туризму в Полтавському регіоні за 

рахунок удосконалення туристично-екскурсійної діяльності:  

1. Різноманітні проблеми розвитку туризму для осіб з особливими 

потребами в Україні свідчить про необхідність посиленої і комплексної уваги 

з боку держави й суспільства. 

2. Підготовка та залучення професійних екскурсоводів до розробки 

нових безбар’ерних екскурсійних маршрутів з урахуванням потреб людей з 

обмеженими можливостями. 

3. Використання QR-кодів для зручності отримання інформації щодо 

об’єктів сучасності та історико-культурної спадщини Полтавського регіону. 

4. Формування безбар’єрного середовища в Україні та створення 

сприятливих умов для людей з обмеженими можливостями щодо туристично-

екскурсійної діяльності. 
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Информационная экономика и связанные с ней новые технологии 

возникли на фоне зрелой системы права интеллектуальной собственности, 

которая веками развивалась из древних концепций, разработанных для работы 

с материальной собственностью. Чтобы понять закон интеллектуальной 

собственности и ту путаницу, в которой мы сейчас оказались, необходимо 

сначала понять закон физической собственности и социальные цели этого 

закона. 

Когда экономисты или юристы говорят о «праве собственности», 

скажем, на земельный участок, они просто имеют в виду, что правообладатель 

имеет право обратиться за помощью к государству, чтобы предотвратить 

проникновение на землю кого-либо без его согласия. Существуют 

всевозможные квалификации этого права (например, когда землевладелец не 

может помешать правительству взять его землю в общественное пользование, 

хотя он может настаивать на том, чтобы правительство выплатило ему 

справедливую компенсацию за изъятие), но их можно игнорировать. 

Нельзя игнорировать то, почему предоставляются права собственности 

- какие социальные функции они выполняют. Две из них имеют 

первостепенное значение.  Во-первых, без исключительных прав на 

использование участков земли или других ценных физических объектов, эти 

свойства были бы чрезмерно использованы - если кто-либо имеет право пасти 

свой скот на пастбище, пастбище будет чрезмерно истощено и, следовательно, 
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истощится преждевременно. Владелец будет склонен игнорировать затраты, 

которые выпас его скота накладывает на других пользователей пастбища.  Во-

вторых, без исключительных прав не будет достаточных стимулов для 

инвестирования в улучшение собственности: если вы не можете быть уверены 

в том, что сможете пожинать там, где посеяли, вы не будете сеять, и земля 

останется под паром. 

Таким образом, государство определяет, признает и обеспечивает 

соблюдение прав собственности на интеллектуальную собственность. 

Наиболее важными из таких прав являются авторские права и патенты, первое 

- право собственности на выражение, второе - право собственности на 

полезные идеи. Третья очень распространенная форма интеллектуальной 

собственности, товарные знаки, которые, на наш взгляд, называются не совсем 

неправильно, но это тема для будущих обсуждений. Товарные знаки - это 

просто идентификаторы, предназначенные для защиты потребителей от 

введения в заблуждение относительно происхождения или качества 

конкретных продуктов или услуг. Есть много интересных юридических и 

экономических вопросов, касающихся товарных знаков, но они не являются 

центральными вопросами собственности. Также важное значение в сфере 

интеллектуальной собственности имеет право на гласность и коммерческую 

тайну, которые являются альтернативой патентам как методу защиты 

инноваций от копирования без компенсации изобретателю.  

Как авторские права, так и патенты имеют ограниченный срок действия, 

в отличие от прав на физическую собственность. Причин такого положения 

может быть несколько. Один из ответов - проблема отслеживания, которая 

играет важную роль в определении и обеспечении соблюдения 

интеллектуальной собственности в целом. Объекты физической 

собственности заметно отличаются друг от друга. Это верно даже для 

прилегающих участков земли, если граница нанесена на карту и огорожена.  

Но один объект интеллектуальной собственности явно не отличается от 

других, его идентифицируют только путем сравнения с другими. Две копии 

одной и той же книги физически различны, но интеллектуальная 
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собственность, содержащаяся в них, идентична. Хуже того, две разные книги 

могут быть достаточно похожи, чтобы поднять вопрос о том, была ли 

интеллектуальная собственность в одной присвоена автором в другой. Если 

бы авторское право было бессрочным, Джеймс Джойс или его издатель 

оказались бы втянутыми в тяжбу с наследниками Гомера по поводу авторских 

прав последующих изданий произведений с похожими сюжетами.  Если бы 

патенты были бессрочными, наследники Леонардо да Винчи вели бы судебные 

тяжбы из-за прав на базовые авиационные технологии 

Поэтому мы предлагаем, чтобы интеллектуальная собственность, 

получившая юридическую защиту для создания надлежащих стимулов, могла 

в конечном итоге быть возвращена в общественное достояние, чтобы она стала 

доступным дешевым сырьем для будущих создателей интеллектуальной 

собственности. Это еще одна важная причина для ограничения как срока 

действия прав интеллектуальной собственности, так и их объема. 
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Стрімкий розвиток електронної комерції та технологій відіграли свою 

роль у проникненні електронних грошей до української економіки. Зрозуміло, 

що гроші – одне з найбільших винаходів – становлять найбільш захоплюючий 

аспект економічної науки.  

Однак нині досягнення науково-технічного прогресу дозволяють 

купувати, не залишаючи своєї квартири (робочого місця). Для рядового 

споживача електронні гроші становлять ще одну форму існування грошей, так 

само як готівкові чи банківські безготівкові розрахунки. Задля того, аби мати 

в електронному гаманці певну суму грошей, треба використати традиційні 

гроші. Істотна відмінність електронних грошей від банківської безготівкової 

форми - існування в загальнодоступній всесвітньої мережі Інтернет та 

незначні комісійні витрати. 

Незважаючи на палку дискусію, що точиться навколо доцільності 

визнання електронних грошей як повноцінного платіжного засобу, було 

приділено недостатньо уваги перспективам розвитку платежів в українському 

https://mindjournal.wseh.pl/sites/default/files/article/09-18/compliance-technologies_in_marketing.pdf
https://mindjournal.wseh.pl/sites/default/files/article/09-18/compliance-technologies_in_marketing.pdf
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сегменті мережі Інтернет, оскільки електронні гроші виступають 

фундаментом електронної комерції та Інтернет - бізнесу.  

Сьогодні дійсно багато інтернет-магазинів та інших суб'єктів 

господарювання, які так чи інакше пов'язані з технологіями та комунікаціями, 

крім готівкового та безготівкового розрахунків приймають оплату за товари та 

послуги в електронних грошах. 

Стало це можливо завдяки такому досягненню у сфері інформаційних 

технологій. Мобільність платежів відіграє вирішальну роль у перевазі 

застосування електронних грошей, адже усі необхідні операції можна 

здійснити без врахування операційного дня, тобто цілодобово, окрім того 

забезпечується миттєвість платежів. 

Потребу платіжної системи почали відчувати і продавці, і покупці. І 

тому були придумані електронні гроші. Завдання будь-яких видів електронних 

грошей – створення універсального платіжного середовища, об’єднуючого 

покупців і продавців товарів та послуг.  

Нові технології, доступні для проведення для цифрових платежів, 

відкрили доступ для великих ринків.  

Очевидним є також той факт, що для великого бізнесу важливі цифрові 

платежі та цифрові гроші; відповідно – він сприятиме їхньому просуванню. 

Цілком вірогідним є сценарій, коли, дійснюючи просування даної послуги за 

рахунок мотивації місцевих операторів для розвитку даного ринку платежів, 

великий бізнес у подальшому посилить свої ринкові позиції. 

Не всі електронні гроші, як ми розуміємо їх у повсякденному житті, 

насправді є такими з точки зору законодавства.  

Однак сучасні українці давно користуються платіжними системами Visa 

та Мastercard, що являють собою електронні гроші.  

Яскравим альтернативним прикладом може послужити модель роботи 

чи не найстарішого гравця на українському ринку – компанії WebMoney. У 

правилах користування сервісом "кошти" називаються "титульними знаками" 
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, які є насправді правом вимоги, яке гарант переуступає користувачеві 

виходячи з цивільно-правового договору плату. 

При цьому в Україні законодавчо зберігається можливість фізичних осіб 

використовувати міжнародні платіжні системи, що оперують електронними 

грошима (наприклад РауРаl або webmoney.ua), оскільки вони не с емітентами, 

а лише надають послуги онлайн-розрахунків. 

Прогнозування розвитку електронних грошей в Україні є складною 

справою, оскільки цей засіб платежу сьогодні ще не має правового підґрунтя 

для свого існування. Хоча, як правило, емітовані електронні гроші 

забезпечуються гарантійними депозитами. Якщо банки забезпечені кошти 

почнуть надавати в кредит, то знизиться ліквідність електронних грошей. 

Нині уже функціонують тисячі платіжних пристроїв, що надають змогу 

скоротити час для здійснення поповнення рахунків у банках, погашення 

заборгованості за кредитами, оплати товарів чи послуг операторів мобільного 

зв'язку тощо.  

Разом з тим, виникає потреба захистити права та інтереси осіб, які 

здійснюють електронні перекази, унормувати ринок платіжних систем. 

 Сьогодні спостерігається активізація і покращення правового 

забезпечення у сфері безготівкових розрахунків, запропоновано єдиний підхід 

до регулювання державою діяльності платіжних систем в Україні. 

Крім того, відбулося узаконення поняття електронних грошей як 

одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, а великі покупки 

зможуть здійснюватися виключно за допомогою безготівкових розрахунків, за 

рахунок чого Нацбанк отримав можливість відстежити величезний обсяг 

платежів тіньового сектору економіки. Проте, незважаючи на прогресивні 

нововведення, закон має досить суттєві недоліки, ряд норм потребують 

додаткового тлумачення і конкретизації.  

Загалом, законодавчі зміни щодо регулювання використання 

електронних грошей мають позитивно вплинути на подальший економічний 

розвиток України. Ризики, з якими може стикатися користувач електронних 
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грошей такі, як і при здійсненні платежів через банк, але теоретично система 

використання електронних грошей має вищу ліквідність через відсутність 

здійснення кредитувань. Внаслідок нововведень банківська система 

поповниться грошима, а Нацбанк України, відслідковуючи платежі тіньового 

сектору, зможе зменшити дефіцит бюджету за рахунок стягнення податків. 
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При эффективном управлении интеллектуальная собственность рост 

эффективности производственно-коммерческой деятельности любого 

предприятия может стать решающим фактором, оказывающим влияние на 
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брендинг, разработку продуктов, возможности получения дохода, процессы и 

многое другое. Однако предприятия с ограниченными ресурсами иногда 

могут упускать из виду возможности интеллектуальной собственности. В этом 

докладе мы вернемся к основам и представим предложения по управлению 

интеллектуальной собственностью для достижения успеха в бизнесе. 

Как и многие бизнес-активы, интеллектуальная собственность не просто 

появилась как вторичный продукт деятельности и потом забыта навсегда  - она 

становится наиболее значимой при регулярном пересмотре. Регулярная 

проверка эффективности интеллектуальной собственности, процессов и 

расходов может помочь промышленному предприятию максимизировать 

рентабельность инвестиций. Например, оценка того, сколько данное 

предприятие тратит на административные расходы на интеллектуальную 

собственность, а также на сколько могут быть сокращены непродуктивные 

юридические расходы. Точно так же обзоры процессов могут помочь данному 

предприятию оптимизировать ресурсы и упростить процесс прохождения 

цикла от идеи до коммерциализации. В целом, регулярные обзоры 

эффективности активов интеллектуальной собственности могут показать 

предприятию, какие активы работают лучше или хуже, поэтому инвестиции 

могут быть гибкими. 

Важное значение также имеют и информационные данные, которые 

имеют решающее значение для эффективной стратегии управления 

интеллектуальной собственностью. Данные позволяют предприятию 

принимать более быстрые и точные решения в области, например, 

интеллектуальной собственности позволяют получить полное представление 

об инновационном процессе.  К сожалению, эти данные не всегда собираются 

организациями, которые отделяют управление интеллектуальной 

собственностью от других функций. Без оценки этих данных предприятие 

рискует принимать необоснованные решения. Вот некоторые примеры таких 

показателей, связанных с информационными данными:  
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- время, затраченное на одного сотрудника в инновационной 

деятельности;  

- количество созданных изобретений;  

- время, затраченное на процесс раскрытия изобретения;  

- раскрытие информации об изобретении, приводящее к подаче 

патентных заявок (количественная мера);  

- отношение выданных патентов к заявкам на патенты (показатель 

качества);  

- отношение судебных издержек к выданным патентам (показатель 

эффективности). 

Автоматизация упрощает управление интеллектуальной 

собственностью и снижает вероятность ошибки. Например, когда процессы 

завершаются по электронной почте и на бумаге, заинтересованным сторонам 

трудно сотрудничать для улучшения конечного продукта. Кроме того, детали 

(показатели) любого процесса можно легко потерять. Автоматизация 

процессов дает данному предприятию больше контроля над деталями и 

освобождает драгоценное время для команды интеллектуальной 

собственности, чтобы сосредоточиться на стратегическом планировании и 

исполнении. 

Многие из творческих усилий сотрудников заслуживают защиты. Но это 

не обязательно тот или иной подход. Часто возможно и разумно применять 

несколько форм защиты. Например, за некоторыми исключениями или 

дополнительными защитными мерами, такими как соглашения о 

неразглашении, патентоспособные изобретения должны оставаться 

коммерческой тайны или публикации заявок на результаты инновационной 

деятельности. В этом отношении необходимо стратегически воздержаться от 

патентования определенных аспектов изобретения в качестве коммерческих 

секретов, таких как метод, использованный для его производства. Авторские 

права следует учитывать для защиты письменных описаний, таких как 

спецификации, брошюры о продуктах, исходный код и т. д. Товарные знаки 
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должны перекрывать иным образом защищаемые продукты и услуги, и для 

каждого товарного знака следует учитывать несколько кодов классификации 

в зависимости от того, что хочет охранять предприятие. 

Программное обеспечение для управления интеллектуальной 

собственностью позволяет данному предприятию отслеживать все это и 

многое другое. Эти системы дают предприятию значительно больше контроля 

за счет большей видимости всего вашего обеспечения интеллектуальной 

собственности и ее статуса, а также анализа, отчетности и 

напоминаний. Внедряя одно из этих решений, предприятие может 

значительно сэкономить время и средства, а также получить дополнительные 

возможности для получения дохода. 
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Епоха динамічного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, 

однією з яких є Інтернет, привела до виникнення віртуального простору 

(інтернет-простору) – особливого електронного середовища взаємодії, в якому 

будь-які дії з інформацією вчиняються за допомогою цифрових сигналів. Такі 

значні перетворення спричинили суттєві зміни майже в усіх сферах, 

пов’язаних із інформаційним обміном, не залишивши осторонь і систему 

організації та здійснення комерційної діяльності.  

Порівняно з традиційною господарською діяльністю така ж діяльність з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій має певну 

специфіку, для її виокремлення був запроваджений термін «електронна 

комерція» (англ. – «e-commerce»), у деяких джерелах – «електронна торгівля» 

[2]. 

Динаміка розвитку e-commerce та ступінь її інтегрованості в економіку 

призводить до того, що все більше держав прагнуть на законодавчому рівні 

регламентувати процеси, що відбуваються в e-commerce.  

Коли алгоритм ведення інтернет-бізнесу стає прозорим, то всі 

отримують вигоду: держава отримує гроші в бюджет; власники ставляться 

серйозно до 

свого бізнесу, відповідно підвищується якість продукту та послуг; клієнти 

відчувають більше довіри до продукту, тому йде постійний ріст продажів, це 

призводить до збільшення прибутку, і відповідно до збільшення відрахувань 

до державного бюджету. 

Основоположними принципами  електронної комерції виступають такі:  
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1) принцип функціональної еквівалентності паперових та електронних 

документів; 

2) принцип недискримінації електронних повідомлень; 

3) принцип функціональної еквівалентності; 

4) принцип технологічної нейтральності; 

5) принцип свободи форми [5].  

Саме вони відображають специфіку механізму здійснення прав у мережі 

Інтернет і задають вектор подальшого правового регулювання. 

В Україні торгівля в Інтернеті є галуззю, яка демонструє досить швидкі 

темпи зростання серед усіх галузей економіки. Визначено, що кілька років 

тому це було рідкісним явищем.  

У нашій країні e-commerce тільки недавно пережила етап зародження і 

перемістилася на етап зростання. Обсяги торгівлі в Інтернеті щодо роздрібної 

торгівлі в цілому порівняно малі. 

Оцінити український ринок електронної комерції досить складно у 

зв’язку з великою кількістю дрібних гравців та непублічних даних про рівень 

продажів більшості великих гравців. Притаманний Україні тренд, який давно 

минув у розвинених економіках – розвиток безготівкових сайтів. 

Зараз усі великі майданчики працюють з провідними платіжними 

системами і важко відрізнити інтернет-магазин від класичної роздрібної 

торгівлі. Електронні закупівлі у системі «ProZorro» стали обов’язковими для 

усіх держзамовників і досягли значних успіхів.  

За принципом прозорості у 2016-му було створено подібні ProZorro-

системи: для комерційних закупівель – «RIALTO», для продажу держмайна – 

«ProZorro». Завдяки цій системі бізнес цього року заробив майже 60 млрд грн 

[1]. 

Група компаній EVO оприлюднила підсумки 2020 року на ринку 

електронної комерції в Україні. Так, загальна сума фізичних товарів і послуг, 

які придбали українці в інтернеті у 2020 році, сягнула 107 млрд грн. Це на 41% 

більше ніж торік. Зросла і кількість онлайн-оплат – щонайменше на 50%. Рік 
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тому EVO прогнозували приріст e-commerce у 2020 році в Україні на рівні 

15%, але пандемія його істотно скоригувала. Безліч нових гравців з’явилося в 

онлайні – від міні-виробництв до кав’ярень. Великі онлайн і офлайн-магазини 

та маркетплейси здебільшого посилили свої позиції.  

Тепер майже 9% всіх покупок в Україні відбувається онлайн – на 

маркетплейсах, в онлайн-магазинах і соцмережах. До Китаю, де понад 30% 

всіх покупок в онлайні, ще далеко, але приріст за рік чималий. Для порівняння, 

у 2019-му частка e-commerce у ритейлі в Україні оцінювалась у 7%, а виріс 

ринок тоді на 17% за рік [3]. 

В EVO очікують, що у 2022 році темпи зростання e-commerce частково 

збережуться і e-commerce зросте ще на третину. Цьому сприятимуть: 

– поява безпечних способів онлайн-оплати на маркетплейсах 

(наприклад, «Пром-оплата», оплата через «Shafa», безпечна оплата на «IZI» 

тощо); 

– здешевлення доставки (в тому числі акції безкоштовної доставки від 

маркетплейсів з логістами); 

– швидкість і ріст якості обслуговування продавцями, покупці стали 

більш вимогливими і продавці підлаштувалися: моментальна обробка 

замовлень, відправлення сьогодні, просте повернення товарів вже стали 

звичними [4].   

Пандемія виштовхнула в онлайн традиційно офлайнові ніші, зокрема 

ліки та харчі. У декілька разів зріс попит на доставку з магазинів і ресторанів. 

Навіть після пандемії, малоймовірно, що покупці відмовляться від цих 

зручностей. 

Аналогічно зростає електронізація медичних послуг. Слабкий розвиток 

електронної комерції в Україні спостерігається у сфері туризму, яка, очевидно, 

надалі буде стрімко розвиватися. 

Отже, можна сказати, що електронний ринок набирає значних обертів. 

Вітчизняна електронна комерція знаходиться на початку інтернет-еволюції та 

демонструє високі темпи зростання.  
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Процесс коммерциализации насчитывает ряд важних этапов (рис.1), 

первый из которых – генерация идеи.  

Это результат интеллектуального исследования и стимулирования, 

который может возникнуть при столкновении с факторами окружающей 

среды или изучении различных ресурсов для разрешения неоднозначности.  

На втором этапе (разработка и развитие идеи) идея подтверждается и 

дополняется в отношении структуры, концепции и применения, чтобы 

приспособиться к пониманию и восприятию команды клиентов и 

инновационных групп. 
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Рис. 1 Предлагаемая модель коммерциализации технологии от генерации 

идеи до экономической ценности. 

 

Третий этап - техническое, рыночное и коммерческое технико-

экономическое обоснование. На этом этапе продукт тщательно исследуется, 

чтобы определить его потенциал, прежде чем он попадет на рынок. 

Техническое технико-экономическое обоснование относится к 

предоставлению первичных материалов и оборудования для первоначального 

производства, набору и обучению квалифицированных кадровых ресурсов, 

оптимальному развертыванию технологии и изучению текущих уровней 

технологий для целей внедрения, возможности документирования технологии 

и простоты процедуры подачи заявки и обучение. Технико-экономическое 

обоснование рынка включает описание отрасли, текущий анализ рынка, 

конкуренцию, текущий уровень спроса, прогнозирование будущего 

рыночного потенциала, прогнозирование будущего спроса, стратегии 

ценообразования технологий и, наконец, определение политики выхода на 

рынок и оценку соответствующих затрат.  

В конечном итоге коммерческое технико-экономическое обоснование 

состоит из прогноза рентабельности, анализа безубыточности и оценки 

продаж.  
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Четвертый этап – разработка прототипа инновационной продукции. 

После оценки технической, рыночной и коммерческой осуществимости идея 

должна быть как можно быстрее преобразована в физический продукт, чтобы 

апробировать и подготовить условия для массового производства. На этом 

этапе идея разрабатывается с использованием программного обеспечения для 

трехмерного моделирования, и прототип реализуется и апробируется, если нет 

случаев дефектов конструкции и маркетинговых ошибок. Чтобы получить 

обратную связь от клиентов и определить предоставление идеи,  сильные и 

слабые стороны, продукт также может быть на представлен выставках или 

обсужден на семинарах.  

Следующим этапом является первичная оценка, в ходе которой группа 

инженеров через доступ к первоначальному производственному плану 

оценивает продукт с точки зрения технической структуры и внешнего вида и 

принимает меры для массового производства. На данном этапе не обходимо 

обязательно упомянуть, что здесь важно получить обратную связь с 

клиентами, чтобы можно было внести улучшения.  

Шестой этап – планирование производства. Чтобы способствовать 

устойчивому массовому производству, следует разработать принципиальные 

планы и методы подготовки первичных материалов и стадий производства, 

маркетинговых процессов, взаимоотношений главных и подчиненных 

элементов конструкции, а также разработка взаимодействия с 

заинтересованными организациями и отдельными лицами.  

Следующий этап – защита интеллектуальной собственности с помощью 

прав интеллектуальной собственности.  

Еще один способ вывести инновации на рынок - позиционировать новый 

продукт, выделяя его среди аналогичных продуктов, предлагаемых на рынке. 

Следовательно, должны быть предприняты серьезные шаги для регистрации 

идеи либо для правовой защиты идей изобретателя или инновационной 

команды и предотвращения скрытности и подделки, либо для повышения 
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мотивации для улучшения статуса продукта с точки зрения развития 

технологий, чтобы отличить продукт от аналогов других предприятий.  

Восьмой этап коммерциализации предполагает инвестирование. Как 

только безопасность, возврат капитала и прибыльность обеспечены, 

инвесторам следует предпринять серьезные шаги в данном направлении.  

Девятый этап – производство продукта, на котором идея, пройдя 

цепочку создания стоимости и обеспечив ценность продукта, становится 

практической и реализуется.  

Десятый этап коммерциализации – разработка технологий потребления 

инновационного продукта. После того, как данный товар будет продан, 

предприятие должно убедиться, что все потребители в нужное время имеют 

технические и технололгические возможности и навыки его использовать. 

Кроме того, следует постоянно наблюдать за товарным рынком, чтобы 

при необходимости выявить разрыв между существующим и желаемым 

состояниями за счет повышения производительности труда за счет внедрения 

новой технологии. Фактически, обеспечение эффективной обратной связи с 

потребителями, которая может помочь менеджерам определить их текущие, а 

также возможные будущие потребности, может помочь в создании 

идентичности продукта.  

Следующий этап – это положение в лицензионных договорах. В целях 

расширения технологий, получения прибыли и при этом соблюдения прав 

интеллектуальной собственности права на производство продукта 

предоставляются уполномоченным заявителям в форме лицензионных 

соглашений.  

Двенадцатый этап – это усовершенствование технологий, которое 

достигается за счет получения информации о мнениях и отзывах 

потребителей, а также путем объединения различных технологий и создания 

интегрированной системы.  

И последнее, но не менее важное – это разработка рыночного продукта. 

Чтобы сохранить статус рыночного продукта, необходимо исправить 
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технологические дефекты, а также принять во внимание возможности, 

которые отличают данный продукт от аналогичных. Такая уникальность также 

обеспечивает постоянную прибыльность.  

В центре внимания процессов внедрения инноваций – это успех 

коммерциализации хорошей идеи, который определяется четырьмя 

факторами, а именно командной работой, иерархическим переходом от 

генерации идеи к фазе реализации принципиальных планов, дисциплиной и 

настойчивостью. Работа в команде с помощью предложенной модели 

коммерциализации технологий является наиболее важным фактором, 

поскольку формирование инновационной команды обеспечивает возможность 

коммерциализации. Наиболее оснащенная команда по коммерциализации - 

это группа, состоящая из четырех персонажей: новатор или изобретатель, 

инвестор, эксперт по технологиям и предприниматель.  

Изобретатель – это человек, который создает и представляет продукт 

или процесс, который является новым или лучше существующих, а инвестор - 

это физическое лицо, которое инвестирует в такие свойства, как акции, 

продукты и идеи, с целью получения прибыли. Кроме того, предприниматель 

– это владелец идеи, предприятия или инвестиционной компании с высоким 

уровнем риска, которая добровольно принимает на себя неотъемлемые риски, 

связанные с запуском и развитием нового бизнеса, продукта или услуги. 

Наконец, специалист по технологиям – это человек, который применяет 

научные знания к практическим проблемам. Эти четыре персонажа должны 

эффективно выполнять свои роли независимо от каких-либо вредоносных 

противоречивых взглядов и полагаться на основные цели, то есть 

экономический рост страны, создание рабочих мест и самодостаточность. 
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Ринкова успішність комерціалізованих товарних інновацій залежить від 

різних факторів: починаючи від того, як був організований процес їх 

розроблення на підприємстві, і закінчуючи тим, чи була виконана об’єктивна 

оцінка їх комерційних перспектив, як під час розроблення, так і перед виходом 

їх на ринок.  

Оцінку ринкових перспектив розроблюваних товарних інновацій 

проводять різними методами та інструментами, в т.ч. і за допомогою 

процедури маркетингового тестування, проте на її проведення також 

необхідно виділити певні ресурси підприємства (людські, грошові, часові 

тощо). А це вже ставить під питання доцільність самої процедури з оцінки 

ринкових перспектив товарних інновацій, тобто визначення її економічної 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/15196
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ефективності. 

Оцінку економічної ефективності від впровадження механізму 

маркетингового тестування будемо проводити на базі провідного 

насособудівного підприємства. Це підприємство спеціалізується на 

розробленні і виготовленні насосного обладнання для нафтогазової галузі, 

енергетики, агропромислового комплексу та водного господарства. Вибір 

даного підприємства обумовлений тим, що воно є лідером в своїй галузі і 

постійно проводить політику як з оновлення свого існуючого асортименту, так 

і з створення нових товарних пропозицій.  

Через широкий асортимент продукції, що виготовляється 

підприємством, звузимо наше дослідження до такої групи, як відцентрові 

насоси типу «ПЕ». Це живильні насоси, які призначені для живлення водою 

стаціонарних парових котлів теплових електростанцій, що працюють на 

органічному паливі та для подачі води в котли-утилізатори електростанцій з 

парогазовими і паросиловими установками. 

Використовуючи методичний підхід, за допомогою якого приймають 

рішення про готовність товарних інновацій до виходу на ринок та закінчення 

робіт над процедурою маркетингового тестування, виконаємо оцінку 

ринкових перспектив розроблених насосів типу «ПЕ».  

Результати показують, що насоси ПЕ 380-185-5, ПЕ 500-180-5, ПЕ 500-

180-6, ПЕ 580-195-5, ПЕ 720-185-6 були готовими до комерційного запуску, їм 

прогнозувався ринковий успіх. Насоси ПЕ 380-200-5, ПЕ 580-185-5 мали 

незначні вади, зокрема з ризиком і потенціалом, які були своєчасно усунені за 

допомогою процедури маркетингового тестування, і після цього їх 

прогнозувався успіх.  

Насоси ПЕ 720-185-4а, ПЕ 720-185-4б характеризувалися значними 

недоліками і прорахунками, для них прогнозувалася відносна ринкова невдача.  

Далі, представлено результати з оцінки економічної ефективності від 

впровадження механізму маркетингового тестування ринкових перспектив 

товарних інновацій для тих, що мали успіх на ринку (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Розрахунок економічного ефекту від впровадження механізму 

маркетингового тестування для ринково успішних товарних інновацій 

 

Товарні 

інновації, які 

є ринково 

успішними 

Отримані прибутки 

після впровадження 

механізму 

маркетингового 

тестування, у.о. 

Прогнозовані 

прибутки до 

впровадження 

механізму 

маркетингового 

тестування, у.о. 

Додатковий 

прибуток, 

у.о. 

Витрати на 

маркетингове 

тестування, у.о. 

Ефект, 

у.о. 

ПЕ 380-185-5 98 700 72 420 +26 280 15 400 +10 880 

ПЕ 500-180-5 120 870 97 120 +23 750 13 100 +10 650 

ПЕ 500-180-6 204 540 151 100 +53 440 18 850 +34 590 

ПЕ 580-195-5 202 400 170 880 +31 520 25 740 +5 780 

ПЕ 720-185-6 119 650 80 540 +39 110 19 700 +19 410 

Разом 746 160 572 060 +174 100 92 790 +81 310 

 

Результати оцінки по перспективним товарним інноваціям показують, 

що впровадження механізму маркетингового тестування призвело до 

зростання прибутку підприємства на більше ніж 30%, ніж це прогнозувалося 

до тестування. Ця оцінка показує, що впровадження маркетингового 

тестування є економічно ефективним навіть для товарних інновацій, яким 

прогнозувався успіх, це призвело до отримання додаткового прибутку. 

Що стосується ринково неуспішних товарних інновацій, то результати з 

оцінки представлено в табл. 2. В цілому підприємство не компенсувало близько 

50 870 у.о. витрат (а це 45% від всіх понесених витрат на їх розроблення). Якщо 

підприємство впровадило б у свою діяльність механізм маркетингового 

тестування це дозволило б зменшити суму збитків на 27 780 у.о. (50 870-

23 090). Так, збитки підприємство отримало і при впровадженні 

маркетингового тестування, проте сума збитків зменшилася більше ніж на 

половину, навіть враховуючи витрати на проведення самої процедури 

тестування. 
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Таблиця 2. Розрахунок економічного ефекту від впровадження 

механізму маркетингового тестування для товарних інновацій, які зазнали 

ринкової невдачі 

Товарні інновації, 

які зазнали 

невдачі 

Понесені витрати до впровадження 

механізму маркетингового 

тестування 

Приблизні витрати від впровадження механізму 

маркетингового тестування 

Витрати на 

розроблення 

товарних 

інновацій, у.о. 

Некомпенсовані 

витрати на 

розроблення 

товарних 

інновацій, у.о. 

Витрати на 

маркетингове 

тестування, 

у.о. 

Витрати на 

створення 

відхилених 

товарних 

інновацій, 

у.о. 

Загальні витрати на 

створення 

відхилених 

товарних інновацій 

з урахуванням 

витрат на їх 

тестування, у.о. 

ПЕ 720-185-4а 55 040 16 330 5 870 7 470 13 340 

ПЕ 720-185-4б 58 130 34 540 4 300 5 450 9 750 

Разом 113 170 50 870 10 170 12 920 23 090 

 

Наведені суми свідчать, що для аналізованого підприємства доречно 

впровадити в свою діяльність механізм маркетингового тестування ринкових 

перспектив розроблюваних товарних інновацій. 

 

ІНКЛЮЗИВНИЙ ТУРИЗМ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ 

 

Дружиніна Вікторія Валеріївна, д.е.н., проф., 

Кременчуцький національний университет  імені Михайла Остроградського  

Маланчук Злата Станіславівна, студентка, 

Кременчуцький національний университет  імені Михайла Остроградського 

 

Останні тенденції розвитку туризму в Україні вказують на увагу 

туристських суб’єктів до модернізації інфраструктури інклюзивного туризму, 

його виділення в певний вид туристської діяльності та сприяння 

вдосконаленню.  

Інклюзивний туризм в Україні – досить нова концепція та активність. Це 

пов’язано з низкою проблем в соціально-економічному середовищі. В даний 

час існують організації та асоціації, які надають медичні та реабілітаційні 

послуги по всій території країни. Вони влаштовують розважальні заходи, а 

також екскурсії, але, зазвичай, не на великі відстані через нерозвинену 

інфраструктуру, яка не призначена для людей з особливими потребами.  
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В Україні понад 2,5 мільйона людей мають статус особи з інвалідністю, 

що становить 6,25% від загальної чисельності населення. Чисельність людей у 

цій категорії щороку зростає внаслідок багатьох факторів, таких, як 

навколишнє середовище, умови життя та праці. Туризм для людей з 

особливими потребами, включаючи міжнародний, є досить новим явищем, яке 

має низький рівень вивченості та публічності, але тим не менше, він є 

необхідним видом туризму в кожній країні. 

Згідно статистичної інформації 400 тис. людей з особливими потребами 

подорожують регулярно. Розвиток інклюзивного туризму тісно пов’язаний з 

попитом на цей вид послуг. В майбутньому такий попит буде зростати, тож 

такий вид туризму має значний потенціал для збільшення потоку туристів в 

Україну. До того ж, в Україні існує тенденція до старіння населення, тобто 

більше людей переходять до категорій, які потребують соціального захисту та 

інклюзивних умов для розвитку туризму. Тому інклюзивний туризм стає все 

більш важливим серед населення. 

 Система національного законодавства передбачає лише концепцію 

реабілітації та надання послуг реабілітації людям з особливими потребами, які 

безпосередньо пов’язані з рекреаційною та туристською діяльністю, але 

повністю не охоплюють спектр послуг та можливостей для використання в 

туризмі. Єдиним документом, що регулює туризм людей з особливими 

потребами в Україні, є Закон України «Про курорти», де вказано, що 

санаторно-курортне лікування є доступним для всіх громадян, в першу чергу, 

для людей з особливими потребами, дітей та хворих на тяжкі захворювання. 

Фактично, це означає, що особи з особливими потребами мають право на 

здійснення рекреаційного туризму, але не вказуються ніякі заходи для 

поліпшення умов відпочинку. 

З господарської точки зору, інклюзивний туризм – це діяльність 

підприємств туристичної (і суміжних з нею) індустрії, спрямована на 

формування і продаж комплексного туристичного продукту, що відповідає 

додатковим потребам окремих маломобільних категорій туристів (з 
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урахуванням їхнього фізичного здоров'я і психологічного стану), а також 

супроводжуючих їх осіб. 

Проблеми щодо розвитку інклюзивного туризму в Україні:  

інфраструктура і фізичне середовище загалом (дороги, парки та ін.) часто 

недоступні для всіх категорій туристів; фінансові витрати на підвищення 

доступності часто перебільшуються. Наприклад, якщо спочатку будувати 

споруди універсально доступними, то витрати на будівництво збільшуються 

менш ніж на 0,1% (досвід європейських країн); законодавство в багатьох 

країнах, зокрема в Україні, не передбачає достатньої кількості законодавчих 

механізмів, які би стимулювали розвиток інклюзивного туризму; інформація в 

цьому разі має величезне значення. Підприємства, що надають туристські 

послуги, можуть не знати, де шукати інформацію про те, як зробити свій бізнес 

доступнішим. Туристи з особливими потребами в доступності не можуть 

знайти інформацію про те, де є доступні умови для туризму і відпочинку, або 

не впевнені, що інформація достовірна; 

 – ставлення до людей з інвалідністю загалом. Часто персонал 

підприємств туристської інфраструктури не готовий до обслуговування 

туристів з інвалідністю або іншими особливими потребами, що створює 

відчутний бар'єр на шляху розвитку інклюзивного туризму. Проблема полягає 

у відсутності спеціального обладнання, яке дає змогу людям з обмеженими 

можливостями пересуватися і вести повноцінний спосіб життя.  

Аналізуючи перспективи розвитку туризму для людей з особливими 

потребами в Україні, можна розглянути наступні заходи щодо збільшення 

наявності інфраструктури для таких туристів: удосконалення законодавчої та 

нормативної бази для інклюзивної реабілітації та соціального туризму, 

зміцнення його повноцінного функціонування. Впровадження цього напрямку 

буде свідчити про високу соціальну спрямованість держави, її турботу про 

громадян з особливими потребами; oблаштування туристських об’єктів 

пандусами, дзвінками, кнопками та спеціальним маркуванням; iнформаційне 

забезпечення проєктів громадських організацій та розповсюдження 
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інформації про можливості для безбар’єрного відпочинку на території 

України; покращення інклюзивних туристських продуктів, таких як інтернет-

тури, розвиток садиб у сільській місцевості. 

З цією метою, подальший розвиток програми “Accessable Excursion”, 

особливо по місцям Кременчука для людей з обмеженими можливостями 

(насамперед із порушенням слуху) і звичайних туристів зробить вагомий 

внесок у розвиток інклюзивного туризму. В Україні тільки нещодавно 

з’явилася тенденція на подібні екскурсії та, взагалі, на взаємодію з людьми з 

обмеженими можливостями. 

Отже, інклюзивний туризм є відносно новим явищем для України, тому 

вимагає залучення на різних рівнях всіх суб’єктів туристичної діяльності. Його 

розвиток внесе не лише фінансову частку в зростання економіки, а й стане 

важливим інструментом соціальної реабілітації осіб з інвалідністю 

 

 

ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ У СТИМУЛЮВАННІ РОЗВИТКУ 

ВНУТРІШНЬОГО ТУРИЗМУ В УМОВАХ COVID-19 

 

Шипуліна Юлія Сергіївна, д.е.н., професор каф. економічної кібернетики і 

маркетингового менеджменту НТУ «ХПІ» 

Ілляшенко Наталія Сергіївна, д.е.н., доцент, доцент каф. бізнес-економіки та 

адміністрування Сумського державного педагогічного університету  

ім. А.С. Макаренка; старший науковий співробітник Науково-дослідної 

частини Сумського національного аграрного університету 

 

Світовий досвід переконливо доводить, що одним з найбільш дієвих 

способів подолання кризи в туристичній сфері, яка спричинена пандемією 

COVID-19, є розвиток внутрішнього туризму [1]. В умовах обмежень COVID-

19 ефективним інструментом формування і стимулювання попиту на 

туристичні послуги є інтернет-маркетинг. Його інструменти і методи 

дозволяють «обійти» карантинні заходи, забезпечують високу адресність і 

ефективність впливу на цільову аудиторію, особливо в умовах зростання 

інтересу до інтернет взагалі і соціальних мереж зокрема в умовах пандемії. 
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Соціальні мережі у цьому контексті розглядаються як засіб спілкування, 

просування ідей, виробів і послуг. Україна має всі умови для розвитку 

внутрішнього і міжнародного туризму, при цьому наявний потенціал 

реалізується в недостатній мірі, а пандемія коронавірусу лише погіршила 

ситуацію.      

Відповідно до викладеного запропоновано рекомендації щодо 

застосування методів і інструментів інтернет-маркетингу для просування 

туристичного потенціалу регіонів України з метою стимулювання розвитку 

ринку внутрішнього туризму. Це дозволить збільшити рівень зайнятості 

населення в регіонах, стимулюватиме в них розвиток інфраструктури туризму, 

забезпечить наповнення державного, регіональних і місцевих бюджетів тощо. 

Систематизація запропонованих інструментів і методів подана у табл. 1. 

Їх застосування сприяє формуванню туристичного іміджу і бренду регіону, 

готує потужні стартові позиції для розвитку внутрішнього ринку туристичних 

послуг. А у перспективі – просування на міжнародний ринок туристичних 

послуг. 

Таблиця 1. Інструменти інтернет-маркетингу орієнтовані на стимулювання 

розвитку внутрішнього туризму в регіонах України в умовах COVID-19 

Інструменти маркетингу Основні завдання 

Туристичний сайт регіону 

Презентація туристичного потенціалу регіону: туристичні об’єкти, 

маршрути, об’єкти туристичної інфраструктури. Отримання, аналіз 

і реагування на відгуки відвідувачів тощо. Формування 

туристичного іміджу регіону 

Групи у соціальних мережах 

Спілкування фактичних і потенційних споживачів туристичних 

послуг, надавачів туристичних послуг та інших суб’єктів ринку. 

Сприяння формуванню туристичного іміджу регіону  

Інтернет-реклама туристичних 

об’єктів та послуг регіону (аналіз 

інструментів див. у [2]) 

Пробудження інтересу, стимулювання, підтримання високого рівня 

поінформованості споживачів тощо 

Сайти туристичних об’єктів 

регіону, які пов’язані з групами у 

соціальних мережах 

Презентація об’єктів, підтримання двостороннього зв’язку зі 

споживачами та ін. суб’єктами ринку, надання супутніх сервісних 

послуг  

Віртуальні презентації у мережі 

інтернет туристичних об’єктів і 

послуг регіону 

Віртуальні подорожі регіоном з віртуальним відвідування 

туристичних об’єктів, що сприяє формуванню туристичного іміджу 

регіону, формуванню кола лояльних споживачів тощо 

Інтернет-магазини сувенірної 

продукції регіону 

Сприяння підтриманню інтересу до регіону, нагадування про його 

культурні, історичні, етнографічні та ін. особливості 

Специфічні інструменти і методи 

маркетингових інтернет 

комунікацій [3] 

Комплексне взаємоузгоджене застосування інструментів і методів 

просування продукції в мережі інтернет, яке забезпечує 

синергетичний ефект 
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Звичайно, застосовувати інструменти і методи інтернет-маркетингу слід 

у комплексі з традиційними підходами, що сприяють формуванню ринку 

внутрішнього туризму в регіонах країни (презентації, свята, прес-конференції 

і т.п.) [4]. Проте в умовах обмежень COVID-19 їх неможливо застосовувати у 

повному обсязі.  

Наявна світова практика свідчить, що в умовах пандемії інтерес до 

туристичних послуг не спадає, хоча споживачі враховують ризики пов’язані з 

пандемією коронавірусу [5]. В цих умовах інтернет-маркетинг є дієвим 

інструментом інформування фактичних і потенційних споживачів 

туристичних послуг про туристичні об’єкти і умови їх відвідування. Він 

стимулює і підтримує попит на туристичні послуги, сприяє збереженню 

лояльності споживачів, сприяє зниженню ризиків пов’язаних з туристичними 

подорожами в умовах COVID-19 (див. табл. 1).     

Узагальнюючи викладене слід зазначити, що авторами окреслено 

систему інструментів і методів інтернет-маркетингу які доцільно 

застосовувати для стимулювання розвитку внутрішнього туризму, який 

дозволить компенсувати (хоча б частково) втрати надходжень від 

міжнародного туризму, що спричинені обмеженнями пандемії COVID-19. 

Розвиток внутрішнього туризму також дозволить забезпечити умови 

відродження міжнародного туризму після завершення пандемії.  

Подальші дослідження повинні бути спрямованими на розроблення 

методичних рекомендацій щодо управління вибором інструментів інтернет-

маркетингу які доцільно застосовувати в конкретних умовах стимулювання 

розвитку внутрішнього туризму на регіональному рівні, а також рівні окремих 

туристичних об’єктів.  
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6  

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНА 

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ 

 

 

ПЕРЕДУМОВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ 

УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ ВПРОВАДЖЕННЯ 

ЕКОЛОГООРІЄНТОВАНИХ ІННОВАЦІЙ 

 

 

Лівенцова Катерина Володимирівна, аспірантка кафедри економіки, 
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Процес розвитку підприємств відбувається у нерозривному 

взаємозв’язку внутрішніх трансформацій зі змінами у зовнішньому оточенні, 

що активізують, створюють умови для прогресивних змін, або, навпаки, 

загальмовують та уповільнюють дані процеси. Модернізацію виробництва, 

розвиток інновацій, підвищення експортного потенціалу, випуск продукції з 

високою часткою доданої вартості на зовнішні ринки обрано як цільові 

орієнтири поступових трансформацій національної економіки [1, 2, 3]. 

Індикативні показники моніторингу змін у даному контексті ілюструють дані 

рис. 1. 

Слід зазначити, що протягом 2015-2019 рр. частка валового 

нагромадження основного капіталу у ВВП поступово зростає з 13,5 до 17,6%, 

що є позитивною тенденцією, але цільове значення у 23%, що заплановано на 

2020 рік, значно перевищує середньозважені темпи зростання. Частка 

експорту продукції із високим та середнім рівнем технологій є нестійкою, 

протягом періоду дослідження даний показник зменшився зі значення 19,2% у 

2015 році до 16,4% у 2019 році, що слід характеризувати як технологічне 

відставання промислового комплексу. Орієнтир показника, що встановлено на 
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2020 рік, є недосяжним з огляду на рівень різниці з показником 2019 року у 

52%. 

 

Рис. 1 - Цільові орієнтири показників за завданням «забезпечення 

стійкого зростання ВВП на основі модернізації виробництва, розвитку 

інновацій, підвищення експортного потенціалу, виводу на зовнішні ринки 

продукції з високою часткою доданої вартості» (побудовано за даними [3, 4]) 

Зрозуміло, що підвищення віддачі використання всіх ресурсів 

забезпечує можливість реалізації даного цільового орієнтиру.  

Таким чином, підвищення ефективності виробництва на засадах сталого 

розвитку та розвитку високотехнологічних конкурентних виробництв є 

основою оновлення та модернізації промислового виробництва.  

Протягом 2015-2019 рр. коефіцієнт віддачі основних засобів 

зменшувався у 2017 році та на кінець періоду дослідження - у 2019 році. 

Орієнтиром на 2019 рік заплановане зростання показника до 0,13, що 

обумовлює необхідність зростання на 0,0113 пункти.  

Також очікується покращення показника продуктивності праці до 

104,0% до попереднього періоду (рис. 2). 
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Рис. 2 - Цільові орієнтири показників за завданням «підвищувати 

ефективність виробництва на засадах сталого розвитку та розвитку 

високотехнологічних конкурентних виробництв» (побудовано за даними [3, 

4]) 

Відповідні прогресивні зміни також націлені на створення фінансової та 

інституційної системи (інноваційної інфраструктури), що забезпечуватимуть 

розвиток прикладних наукових досліджень та експериментальних розробок. 

На 2020 рік встановлювалися найоптимістичніші показники, що 

вимагали дійсно проривного поштовху в напрямі інноваційної перебудови 

промислового виробництва. При цьому, на жаль, цільовий орієнтир у 1,5% за 

часткою наукових досліджень і розробок у ВВП, % не досягнуто (0,41 

фактично при цільовому - 1,5%). Частка реалізованої інноваційної продукції 

за орієнтованим значенням повинна була зрости до 5% (у 3,8 разів). Фактично 

показник збільшився лише до 1,9% (у 1,4 рази). 

Ті системи, що розвиваються, об’єктивно знаходяться у стані здійснення 

структурних зрушень, які виникають при переході від одного стану до іншого. 

Це негативно впливає на характеристику стійкості. Та навпаки, науковцями 

з’ясовано, що гіперстійкім системам не властиві ознаки гнучкості, що обмежує 

їх здатність до розвитку. Ми можемо констатувати, що ознаки нестійкості 

об’єктивно властиві перехідним станам, які притаманні переходу від 

кількісних змін до якісних. Якщо розглядати процеси змін, що відбуваються 
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на рівні національного господарства в цілому, слід оцінити зміни у 

структурній статистиці, які свідчать про динаміку загальноекономічних 

кількісних процесів (утворення-руйнування-закриття підприємств). 

 

Рис. 3 - Цільові орієнтири показників за завданням «створити фінансову 

та інституційну системи (інноваційну інфраструктуру), що забезпечуватимуть 

розвиток наукових досліджень, та науково-технічних (експериментальних) 

розробок» (побудовано за даними [3, 4]) 

Таким чином, зростання капітальних інвестицій підприємств України 

(якісні зміни) слід також зіставити із зростанням загальної чисельності 

підприємств (кількісні зміни) (рис. 4). 

 

Рис. 4 - Капітальні інвестиції підприємств України за видами 

економічної діяльності протягом 2010-2020 рр. (побудовано за даними [3, 4]) 
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забезпечення розвитку суб’єктів господарювання) визначає комплексна 

система показників, значне місце у якій відведено змінам економічних 

настроїв, індикаторів ділової впевненості [1, 5]. Щодо показників ділової 

впевненості, слід зазначити, що у промисловості наприкінці 3 кварталу 

відмічається позитивна динаміка, однак індикатор має від’ємне значення - 

5,5%, при цьому показник переробної промисловості характеризується при 

позитивній динаміці гіршим значенням - 6,4%. За показниками ділового 

клімату спостерігаються позитивні зрушення: показник зріс на 0,1 відсотковий 

пункт; разом із тим показники переробної промисловості мають негативну 

динаміку зменшення до 0,2%. Щодо очікувані у зростанні замовлень, слід 

наголосити на достатньо стриманих очікувань змін поточного обсягу 

замовлень на виробництво продукції (попиту) у промисловості - зменшення на 

33%, зокрема у переробній зменшення на 37%. 
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  Збільшення доходів населення та зміна способу життя, багато в чому 

пов'язані із зміною ціннісних орієнтирів суспільства, з домінуванням тенденції 

до надспоживання. У комплексі це призводить до неухильного зростання 

відходів, зокрема твердих побутових.  

  Розвиток системи поводження з відходами в Україні знаходиться у 

незадовільному стані. На жаль, системні дослідження складу ТПВ в Україні 

поки що не проводилися. 

  Єдиним джерелом статистичної інформації є мікродослідження, що 

проводилися операторами та асоціаціями для окремих регіонів у різний час. 

Однак відомо, що в Україні щорічно утворюється 11–13 млн. т твердих 

побутових відходів (ТПВ). В середньому на людину припадає близько 300 кг 

на рік, Крім того, на звалище вивозять шкідливі та небезпечні, а також відходи 

яким можна дати друге життя. 

 Існуюча практика поводження з твердими побутовими відходами не 

забезпечує захист населення і навколишнього природного 

середовища,оскільки склад твердих побутових відходів відрізняється та 

залежить від багатьох факторів, включаючи добробут населення, клімат та 

благоустрій. На склад сміття істотно впливає система його збору у місті; він 

може змінюватися в залежності від сезону, погодних умов. 

  Україна, підписавши у 2014 році Угоду про асоціацію з Європейським 

Союзом, зробила європейський вибір, у тому числі і у сфері управління 

відходами. Однак Рівень переробки ТПВ в Україні становить лише 7–8%, тоді 
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як у країнах Європейського союзу (ЄС) переробляється до 60%1 ТПВ. Таким 

чином, в Україні понад 90% ТПВ прямує на полігони та несанкціоновані 

звалища. 

  Така тенденція є проблемою, адже неналежне поховання відходів на 

полігонах та звалищах сприяє забрудненню атмосфери, ґрунтів, підземних вод 

та поверхневих водойм, порушення функціонування екосистем.  

  Накопичення відходів на полігонах і звалищах також завдає шкоди 

сільському господарству та будівництву, оскільки супроводжується 

вилученням з господарського обороту придатних до використання земель. 

  Отже, існуюча структура поводження з відходами в Україні не дозволяє 

реалізувати економічний потенціал вторинного використання ресурсів та 

знизити екологічне навантаження на довкілля. 
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7  

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ У 

ВИРІШЕННІ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ В ЕКОНОМІЦІ 
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Умови ринкової економіки потребують від будь-якого підприємства 

підвищення ефективності та ефективних форм управління.  Важлива роль у 

реалізації цієї задачі приділяється аналізу діяльності підприємства.  При 

аналізі діяльності готельно-ресторанного комплекса помітно, що кількість 

відвідувачів розподілена за часом та днями тижня нерівномірно. Відповідно, 

існують певні проміжки часу, коли клієнтам доводиться очікувати в черзі. 

Хоча час очікування не дуже значний, його можливо оптимізувати за 

допомогою прийомів аналізу роботи систем масового обслуговування. 

Системи масового обслуговування (СМО) - це системи, в які надходять 

(у випадковий момент часу) запити (вимоги) на виконання деяких видів робіт 

чи послуг і які вимагають для свого задоволення деякого проміжку часу [1]. 

Кожна конкретна система масового обслуговування має свої 

особливості, але для їх математичного аналізу визначальними є умови 

очікування вимогами початку обслуговування. У відповідності до цього СМО 

поділяються на такі види: системи масового обслуговування з відмовами, 

системи масового обслуговування з очікуванням, замкнені системи масового 

обслуговування [2].  

Обслуговування клієнтів у закладах громадського харчування за своїм 

типом належить до систем масового обслуговування з очікуванням. Системи 
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масового обслуговування з очікуванням - коли вимога, що надходить до 

системи, очікує початку обслуговування [3]. Для загальної характеристики 

СМО  використовуються узагальнені чи усереднені характеристики за досить 

значний інтервал роботи системи. Вихідними для їх обчислення є ймовірності 

знаходження системи в тому чи іншому стані. В процесі аналізу СМО 

шукаються величини рk - ймовірності того, що в системі в довільний момент 

часу знаходиться рівно k вимог [1]. 

Більшість систем побутового чи торгівельного обслуговування, де 

кількість клієнтів теоретично не обмежена, відноситься до систем з 

очікуванням без відмов. Зрозуміло що термін "нескінчена черга (чи кількість 

клієнтів)" слід розуміти діалектично: функціонування системи мало 

змінюється від того, що в ній двадцять, чи сорок, чи сто вимог, бо ймовірності 

відповідних станів майже не відрізняються від нуля [4]. Методика розрахунку 

показників ефективності СМО достатньо відома і висвітлена в численних 

працях (наприклад [5]). 

З урахуванням даних досліджуваного закладу отримано наступні 

показники ефективності системи СМО (готельно-ресторанного комплексу): 

 

Таблиця 1  

Характеристики системи 

Показник 
    

  

Значення 2,89 0,89 0,999 2,00 0,45 1,00 

 

Отже, в середньому в залі знаходиться майже три відвідувача, а один з 

трьох офіціантів незайнятий. Це не означає, що одного треба скоротити, бо 

тоді черга необмежено виросте. Середня кількість зайнятих обслуговуванням 

– дві особи. Середній час очікування відвідувача в черзі складає 0,45 хвилини, 

середній час простою офіціанта  - одна хвилина. 
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У підсумку, враховуючи отримані характеристики системи масового 

обслуговування, керівництво закладу має можливість оптимізувати діяльність 

і планувати розподіл робочого часу працівників. 
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Для успішного впровадження інновацій на підприємстві та 

функціонування на ринку важливим показником є оцінка ймовірності 

банкрутства підприємства.  

Прогнозне моделювання банкрутства підприємства можна здійснити за 

допомогою таких моделей як: модель Альтмана, модель Спрінгейта, 

універсальна дискримінантна модель, тест Дікі-Фуллера і модель Беермана. 
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 За допомогою моделі Альтмана визначається показник «z-індекс» на 

основі таких показників як: ліквідність, фінансова сталість, ринкова 

активність та рентабельність.  

 Результати розрахунку за допомогою моделі Альтмана наведені нижче. 

Після внесення вихідних даних до програми GRETL, отримуємо наступні 

результати (рис. 1). 

  

Рис. 1 Прогнозування банкрутства ПрАТ «Кредмаш» за допомогою моделі 

Спрінгейта  
Джерело: розрахунки автора 

 Наступний метод прогнозного моделювання – універсальна 

дискримінантна модель, що є найбільш оптимальною для діагностики ризику 

банкрутств українських підприємств, оскільки  вона враховує усі складові 

фінансового стану. Результати розрахунку за допомогою цієї моделі наведені 

на рис. 2. 

   

Рис. 2 Прогнозування банкрутства ПрАТ «Кредмаш» за допомогою 

універсальної дискримінантної моделі  
Джерело: розрахунки автора 

 Отже, підприємство ПрАТ «Кредмаш» є фінансово стійким, адже, 

показник прогнозування банкрутства впродовж трьох років більший 2. 

Вихідні дані за 2018-2020 роки та прогнозні z-індекси

• Х1 1,00 0,99 0,96

• Х2 0,37 0,07 0,11

• Х3 0,00 0,00 0,00

• Х4 9,25 3,85 7,22

• Z 5,86 2,78 4,21

Вихідні дані за 2018-2020 роки та прогнозні z-індекси

• X1 0,44 0,33 0,41

• X2 1,22 1,17 1,01

• X3 0,27 0,05 0,09

• X4 0,03 0,01 0,01

• X5 0,10 0,14 0,10

• X6 9,25 3,85 7,22

• Z 4,51 1,53 2,40
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 Наступним методом прогнозування банкрутства було обрано модель 

Беермана за допомогою якої проводиться підбір комбінації показників 

підприємства для багатофакторної лінійної дискримінантної функції. 

Розрахувавши показники за цією моделлю для підприємства ПрАТ 

«Кредмаш», були отримані дані, що наведені на рис. 3. 

   

Рис. 3 Прогнозування банкрутства ПрАТ «Кредмаш» за допомогою 

універсальної дискримінантної моделі  

Джерело: розрахунки автора 

 За моделлю підприємство ПрАТ «Кредмаш» може зіштовхнутися з 

ризиком банкрутства, оскільки впродовж трьох років цільовий показник 

більший значення 0,32. Далі нам потрібно провести тест на одиничний корінь 

(англ. unit root, який також відомий як тест Дікі-Фуллера (DF-тест) задля  

перевірки нульової гіпотези). 

 Для цього будемо використовувати наступну методику: в 

авторегресійному рівнянні першого порядку AR значення коефіцієнта a 

будемо вважати таким, що є меншим за 1, оскільки в протилежному випадку 

це свідчитиме про відсутність інерційності у динаміці досліджуваних 

показників (які за своєю економічною сутністю не можуть приймати 

нескінченно великі значення у короткостроковій перспективі).  

 Отже, авторегресійне рівняння у нашому випадку матиме вигляд: 

 

 ∆𝑥𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑡 + (𝛾1 − 1)𝑥𝑡−1 + ∑ 𝜀𝑖∆𝑥𝑖−1 + 𝜖𝑡
𝛾
𝑖=1  , t = 1, 2, …, N,  (1) 

 

Вихідні дані за 2018-2020 роки та прогнозні індекси за моделлю 
Беермана

X1

0,83

0,93

1,00

X2

0,27

0,05

0,09

X3

0,32

0,05

0,09

X4

0,03

0,01

0,01

X5

0,44

0,33

0,41

X6

4,62

1,93

3,61

X7

0,10

0,14

0,10

X8

0,39

0,14

0,05

X9

0,00

0,00

0,00

X10

0,94

0,85

0,63

Z

0,84

0,42

0,49
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де xt – змінна яку моделюють; змінні – 𝛼, 𝛽, 𝜀, 𝜖 – незалежні залишки з нульовим 

математичним сподіванням; γ – коефіцієнт похибки; N – об’єм вибірки. 

 При цьому нульова гіпотеза має вигляд: H0:γ =0. Це означає, що ряд 

характеризується одтничним коренем, а отже – процес не є стаціонарним. 

Гіпотезою на противагу буде умова стаціонарного процесу:  H1:γ <0. 

 Звертаємо увагу на той факт, що на етапі I p-значення складає 0,3212 

(нульову гіпотезу ми перевіряємо на рівні 5%) – відповідно, приймаємо 

нульову гіпотезу про нестаціонарність ряду і порядок інтегрування, 

включаючи три лаги. Інтегруємо ряд та проводимо тест повторно. 

 Далі, використовуючи у подальшому стаціонарні ряди, з’ясуємо за 

рахунок векторної авторегресії, для загального аналізу та оцінки ймовірності 

банкртуства підприємства ПрАТ «Кредмаш» динаміку цих показників 

впродовж прогнозних 2022-2024 років (рис. 4). 

 

 

Рис. 4  Динаміка показників моделей прогнозування банкрутства для ПрАТ 

«Кредмаш» 
Джерело: розрахунки автора 
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Отже, провівши оцінку ймовірності банкрутства підприємства ПрАТ 

«Кредмаш» за допомогою чотирьох моделей прогнозування банкрутства, 

можна зробити висновок, що підприємство не є потенційним банкрутом, 

оскільки за трьома з чотирьох моделей показники були позитивними.  

Тому на ПрАТ «Кредмаш» можна сміливо впроваджувати систему 

інноваційного розвитку підприємства.   

Загалом, однією з основних умов забезпечення стабільного 

функціонування залишається формування механізму ефективного управління 

інноваційним потенціалом.  

Запропонований підхід прогнозування, використовуючи тест Дікі-

Фуллера, дозволяє отримати прогнозні значення необхідних показників та 

визначити основні чинники впливу на них за умови розширення кількості 

спостережень та прогнозних змінних. 
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Існує велика кількість методів оцінки ефективності діяльності 

підприємства за розміром гудвілу, але усі вони базуються на трьох підходах – 

ринковому, дохідному та витратному. Потреба у використанні ефективних 

методів оцінки з’явилася, оскільки на ринку ТНК нині спостерігається 

наступна тенденція: ті корпорації,  які відносяться до сфери інформаційних 

технологій, відображають більш повно набутий та придбаний гудвіл, оскільки 

вони частіше за інші ТНК стикаються з такими поняттями як «патенти», 

«торгові назви», «новітні технології», «торгові секрети» та іншою 

інтелектуальною власністю. 

У майбутньому компанії, що піклуються про свій гудвіл (Google), 

зможуть швидко змістити лідера (Apple) та зайняти пануюче положення на 

ринку, не повторюючи помилок минулого (Microsoft). 

Водночас підходи до оцінки вартості вищенаведених ТНК різняться.  

Компанія Microsoft є найбільшим виробником програмного 

забезпечення у світі, найпопулярнішими продуктами якого є Windows та 

Microsoft Office.  Темпи росту валюти балансу та темпи росту гудвілу за 2011-

2021 рр. швидкими темпами зростали до 2012 р., в якому він становив 11,56%. 

Гудвіл за період 2013-2018 років не перевищував 7%, зокрема у 2015 році 

Microsoft визнала збитки від зменшення корисності гудвілу та інших 

нематеріальних активів, пов’язаних із придбанням Nokia у 2013 році. 

Починаючи з 2019 року гудвіл знову прискорив зростання та становив майже 

10% у 2021 році. 

Apple – це відома американська корпорація, що розробляє і постачає на 
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ринок інформаційних технологій – персональні комп'ютери,  портативні 

цифрові музичні плеєри та продає програмне забезпечення, послуги. Продукти 

і послуги компанії включають: iPhone, iPad, Mac, iPod, Apple TV, портфель 

споживчих додатків і професійним програмним забезпеченням, IOS і OSX 

операційної системи, iCloud, а також різні аксесуари, обслуговування. 

Компанія також продає і поставляє веб-контент через Itunes Store, App 

StoreSM, iBookstoreSM і Mac App Store.  

Варто відзначити, що саме акції Apple мають обмежений потенціал 

подальшого росту ціни. Уперше темп росту гудвілу вийшов з мінусової позиції 

та став 0% у 2007 році, що пояснюється тим, що в цей рік Apple анонсувала 

новий пристрій – iPhone; у 2010 р. знову темп росту вагомо збільшився майже 

на 260% за рахунок продажу 1 планшетного комп’ютера у світі – Ipad. За 

сучасний період 2016-2021 рр. цей показник значно зменшився та не 

перевищував 27%. 

Компанія Google не мала від’ємних темпів росту гудвілу та валюти 

балансу та навіть зміцнила позиції у 2020 році, коливипустила оновлення 

мобільної операційної системи Android, оновила використання сервісу Google 

Drive та тих служб, навантаження на які посилилося у часи пандемії COVID-

19, коли значно більше користувачів перейшли у дистанційний формат роботи 

та навчання, що збільшило темп росту гудвілу до 42,73%. 

Загалом можна констатувати:  

- якщо темпи росту гудвілу перевищують темпи росту валюти 

балансу, то відбувається зростання репутації підприємства та зростання 

вартості гудвілу; 

- якщо темпи росту гудвілу нижчі за темпи росту валюти балансу, 

це означає, що валюта балансу зростає за рахунок інших (матеріальних та 

нематеріальних) активів. 
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